
Назив предмета: Савремени концепти учења и поучавања 

Наставник или наставници: Копас-Вукашиновић M. Емина и Старчевић С. Јелена 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: / 

Циљ предмета:  

Стицање концептуалних, процедуралних и метакогнитивних компетенција студената из области савремених концепата 

учења и поучавања. 

 

Исход предмета  

Студенти су овладали савременим концептима учења и поучавања и имају развијене компетенције у сва три циљна домена; 

оспособљени су за ефикасно дизајнирање образовног процеса и имплементацију савремених концепата учења и 

поучавања, оспособљени су за праћење ефеката наставе и научну евалуацију наставног процеса. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријски приступи у психологији образовања: бихејвиористички приступи учењу; когнитивистички приступи учењу; 

конструктивистички и социјално конструктивистички приступи учењу; хуманистички приступи образовању. 

Таксономија за учење, поучавање и процењивање: димензија видова знања; димензија когнитивних процеса; планирање 

наставе (циљева, исхода, активности и вредновања постигнућа) у складу са принципима таксономије. Психологија 

спортских активности у настави: анксиозност, мотивација и самопоуздање у спортским активностима; стратегије 

прилагођавања и когнитивно-бихејвиоралне интервенције. 

Концепт мапирања у процесу организације и евалуације разредне наставе; дизајнирање и интегрисање сложених 

структура садржаја; могућности развијања курикулума по моделу игре у разредној настави и ефективна комуникација у 

одељењу; холистички приступ поучавању ученика и могућности управљања знањима; 

 

Практична настава  

Самосталан истраживачки рад студента подразумева: 1) прикупљање, анализу и представљање садржаја из литературе, о 

одабраном савременом концепту учења и поучавања; 2) представљање могућег емпиријског приступа истраживачком 

проблему (питању); 3) анализа предности и ограничења представљеног концепта; 4) презентација и одбрана рада. 
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Број часова  активне наставе: 150 Теоријска настава: 90 Практична настава: 60 

Методе извођења наставе 

Вербално-текстуална метода (усмено излагање, вербално упућивање, дијалошка метода, дебата, текст метода, 

приказивање), уз смислено вербално рецептивно учење, кооперативно учење и решавање проблема. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Припрема СИР: 30 поена  

Презентација СИР и одбрана: 30 поена 

Усмени испит: 40 поена 

 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужина 1 страница А4 формата 
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