
9 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 2

Maстер академске студије
Кризне интервенције

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
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 Примењенa психологија

Број ЕСПБ

Студент оспособљен да : процењује учинак различитих кризних догађаја; дефинише, одабира и
спроводи интервенције у циљу спречавања тежих и дуготрајних последица које се могу јавити
после кризних догађаја; планирају и реализује интервентне и превентивне програме у
различитим сегментима заједнице.

Провера усвојености вештина оствариваће се кроз демонстрацијске вежбе и играње улога. У
раду по групама студенти ће планирати спровођење псиолошке кризне интервентнције у
различитим сегментима заједнице.

Упознавање студента са основним принципима спровођења психолошких интервенција у

различитим кризним догађајима; са теоријским моделима кризе; са основним принципима рада у

кризним ситуацијама, факторима који изазивају, појачавају или поспешују превазилажење кризе;

сa механизмима превазилажењa кризе; са специфичним психолошким кризама (насиље, суицид,

силовање, вршњачко насиље, мобинг); са основним моделом интервенције у кризи.

Садржај предмета
Појам кризе и кризног догађаја. Теорије кризе. Обележја, врсте и динамика криза. Појам, циљеви
и специфичности кризних интервенција. Коме и како интервенисати у стању кризе. Примарно
превентивне мере деловања у кризним ситуацијама. Врсте и обележја примарно-превентивних
мера. Улога и задаци професионалаца и непрофесионалаца у примарној превенцији.
Психолошка помоћ у кризи. Врсте, обележја и задаци психолошке помоћи у кризи. Појам, фазе,
механизми и чиниоци ефикасног превладавања. Кризне интервенције у школи. Најчешће кризне
ситуације у школи. Учесници у кризној интервенцији. Планирање, спровођење и завршавање
кризних инервенција у школи. Кризне интервенције у локалној заједници. Састав и циљеви тима.
Системи у органи зацији психолошке кризне интервенције. Планирање, спровођење и
завршавање кризних интервенција у заједници. Сажета психолошка интеграција трауме: групни и
индивидуални разговори. Вештине потребне за саветодавни рад са људима у кризним
ситуацима. Тешкоће које осећају помагачи у суочавању са људима после трауматског губитка.



Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

7.5 писмени испит 30
7.5 усмени испит 20
20
15

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Интерактивна настава. Дискусионе групе.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)


