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Циљ предмета:  

Сагледавањем теоријских поставки омогућава се стицање знања о ефективним приступима у превенцији поремећаја 

понашања као и разумевање структуре, садржаја и начина примене различитих превентивних стратегија и интервенција. 
 

Исход предмета  

Кроз дискусију и практичан рад унапређују се знања, вештине и искуства студената у области превенције поремећаја 

понашања. Такође се очекује да ће студенти бити оспособљени да самостално и као део тима осишљавају, планирају и 

реализују програме превентивних интервенција. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појмовно одређење превенције. Принципи превенције. Законска, социјална и ситуациона превенција. Нивои превенције 

(универзални, селективни, индиковани). Социјална контрола у функцији превенције поремећаја понашања (улога породице, 

улога васпитно-образовног система, улога система социјалне заштите, улога система здравствене заштите). Поремећај 

понашања (терминологија поремећаја понашања - агресивно понашање, антисоцијално понашање, малолетничка 

делинквенција, васпитна запуштеност, психопатско понашање). Класификација поремећаја понашања. Полне и срединске 

разлике у схватању поремећаја понашања. Етиологија поремећаја у понашању. Однос моралног мишљења и поремећаја 

понашања. Редуковање делинквентног и криминалног понашања (превентивни програми и интервенције). 
 

Практична настава: Вежбе 

Анализа постојећих превентивних програма и интервенција; Израда нацрта програма превенције; Примена превентивних 

интервенција усмерених на породицу, школу и локалну заједницу. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, интерактивна настава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит     поена 

активност у току предавања 10 писмени испит             

практична настава 10 усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

 


