
Студијски програм: Васпитач деце предшколског узраста 

Назив предмета: Сарадња и тимски рад у професионалној пракси 

Наставник: др Гордана Степић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Уписан семестар 

Циљ предмета: Развијање компетенција студената из области социјалне интеракције и интерперсоналне 

пословне комуникације. Стицање знања о основним принципима тимског рада и оспособљавање за његову 

ефикасну примену у професионалном контексту.  

Исход предмета: Студенти су упознати са основним принципима интерперсоналне и пословне комуникације, 

разумеју важност успостављања сарадничких односа у професионалном окружењу. Упознати су са различитим 

стиловима понашања у интерперсоналној комуникацији. Разумеју принципе једнакости у ширем друштвеном и 

професионалном контексту. Упознати су са карактеристикама асертивног понашања и примењују различите 

асертивне технике. Поседују вештине ефикасне комуникације и конструктивног решавања сукоба. Упознати су 

са структуром и динамиком тимског рада, кључним факторима који омогућавају његову ефикасну примену у 

професионалном контексту и оспособљени су за његову примену у професионалној пракси.  

Садржај предмета  Теоријска настава: Комуникација: појам, вербална и невербална комуникација. 

Интеракција и комуникација. Интеркултурална комуникација. Предрасуде, стереотипи и дискриминација. 

Механизми социјалне интеракције. Социјалне компетенције. Емоционална интелигенција. Стилови понашања 

у интерперсоналној комуникацији. Асертива правила и поруке. Асертивне технике. Организациона клима и 

култура.Тимски рад–појам, карактеристике. Улоге у тиму. Интерперсонална комуникација у тиму. Стрес и 

управљање стресом. Практична настава: Комуникација и интеракција као компетенције. Посматрање и 

тумачење невербалних комуникационх знакова. Разумевање културних и индивидуалних разлика. Од 

етноцентризма ка уважавању културних разлика. Превазилажење баријера у комуникацији. Емпатија и 

асертивност као стратегије успешне комуникације. Поређење дефанзивног, асертивног, пасивно-агресивног и 

агресивног понашања. Вежба: типови асертивних порука. Вежба: Асертивне технике. Вештине ефикасне 

комуникације. Шест корака у процесу медијације. Комуникација у процесу медијације. Принципи ефикасног 

тимског рада. Димензије функционисања тима. Динамика тимског рада. Асертивност у тиму. Процењивање 

успешности рада у тиму. Кризне ситуације у тиму и начини превазилажења.  
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рад, у: Школско развојно планирање, Београд: Министарство просвете и спорта.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе кооперативно учење; дијалошка метода; методе засноване на практичним 

активностима; проблемска метода. Учешће у евалуацији ефеката реализованих активности кроз предавања, 

вежбе (дискусије, анализа садржаја, презентације студената). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања и вежби 15 писмени испит 55 

практични задаци  30   

 

 

 


