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Циљ предмета
а) Упознавање студената:
- са основним принципима психологије група, специфичностима групе као и врстама и облицима
групног деловања; са практичном применом социјалне психологије и других грана психологије и
психолошких процеса на функционисање група и појединаца унутар група; са основним
принципима међугрупних односа и међугрупних конфликата
б) Оспособљавање студената:
- за разумевање основних проблема којима се бави психологија група, као и могућностима
решавања тих проблема; за разумевање основних фактора који доводе до специфичних промена
понашања људи у групи ; за примену стечених знања у пракси у мултикултуралној и
мултиетничкој средини
Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде способан да:
Повеже стечена знања са знањима из других области омладинског рада у заједници
уочи важне процесе за настанак и развој група као и њихово функционисање;
разуме и буде способан да објасни међугрупне односе и конфликте као и да примењује стечена
знања у решавању унутаргрупних и међугрупних сукоба
Садржај предмета
Теоријска настава
Настава на овом курсу биће усмерена на чиниоце који доводе до настанка група као и
специфичности које носи групно насупрот индивидуалном понашању. Такође, на курсу ће бити
обрађене и теме везане за врсте група а дискутоваће се и о карактеристикама сваке од њих.
Једна од битних тема овог курса биће и функционисање група и настанак и развој групне
кохезивности, као и питање вођства унутар група. На крају, део курса биће посвећен и
међугрупним односима, и то како односима сарадње међу групама тако и конфликтима и
сукобима међу групама.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Практични део наставе бавиће се провером и применом усвојених концепата у пракси, као и
креирањем програма за превенцију конфликата међу групама
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