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Социјални развој 
 

 

Предмет: Социјални развој, значај и улога, социјализација личности. 

 

Циљ: Развијање сензитивности за промене у социјалном развоју које настају у различитим 

периодима. Скретање пажње на значај социјалног развоја у општем функционисању 

појединца. Идентификовање важнијих карактеристика појединих животних фаза. 

 

Теоријски део: Социјални развој је још један значајан аспект развоја појединца. Односи се 

на учење одређених социјалних улога и социјализацију (Gutović, 2006), представља процес1 

трансформације биолошког бића у личност са одређеним карактеристикама и начином 

понашања (Нешић и Радомировић, 2000), тј. процес током којег друштво обликује уверења, 

очекивања и понашања детета (Vasta et.al 2005). У психолошкој литератури се најчећше 

наводе две теорије социјализације (С-Р теорије у којима се социјализација објашњава 

стицањем спремности да се појединац у датој ситуацији понаша на одређени начин и 

когнитивно-развојне теорије у којима се истиче значај развоја и сазревања) и механизми 

који омогућавају социјализацију (учење,2 имитација и идентификација) (Нешић и 

Радомировић, 2000). Чиониоци који утичу на социјални развој деле се у две групе и то 

унутрашњи и спољашњи (захтеви ситуације, ограничења задатка и ограничења због 

притиска других) (Jerković i Zotović, 2017). Социјални развој је развојни процес који 

пролази кроз четири стадијума и то: асоцијални стадијум (од рођења до 3-4 године), 

егоцентрични или пресоцијални стадијум (од 3-4 до 7-8 година), стадијум истраживања 

социјалних проблема (од 7-8 до 13-14 година) и стадијум свесне организације социјалних 

односа (од 13-14 година) (Jerković i Zotović, 2017).  

 

Материјал за рад, узраст испитаника: папир и оловка, Приручник за вежбе из Развојне  

психологије (Ivić i sar. 1989), деца узраста од 4 до 14 година 

Простор за рад: учионица, простор у ком борави дете 

Начин рада: самостално, рад у пару* 

 

Задаци: 

– Покушајте да ,,предвидите” своју будућност за период који је пред вама, 

користећи досадашња знања о развоју личности, лична искуства, сазнања о 

одређеним наследним болестима, постојећем стилу и квалитету живота, 

специфичностима уже и шире средине у којој живите и слично,3 притом 

обухватите различите аспекте ваше личности, почевши од физичког здравља и 

изгледа (на пример: како ћу физички изгледати....), имајући у виду дате 

временске оквире (за 10, 30 и 50 година). 

 
1 Више о процесу социјализације у: Ivić, I., Havelka, N.  (Ur.) (1990). Proces socijalizacije kod dece. 

Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
2 Више о учењу у: Radonjić, S. (1985). Psihologija učenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 
3Детаљније о вежби у: Stojaković, P.  (2007). Psihologija za nastavnike. Banja Luka: Media Centar, Prelom. 

стр. 368-370. 



– Сада одговорите на следећа питања: На прослави 10, 30 и 50 година матуре – да 

ли и шта ће у вашем животу бити другачије од вршњака? Како видите себе као 

психолога за 10, 30 и 50 година? 

– Напишите три до пет кључних речи које карактеришу сваку од наведених 

подпериода по психолошко-педагошкој периодизацији психифизичког развоја4: 

пренатални период5 (од зачећа до рођења, око 270 дана); период новорођенчета 

(прве две недеље од рођења); одојче (од 2. недеље до 12 месеци), рано детињство 

(од 1. до 6-7. године), средње детињство (од 6-7. до 10-11. године), позно 

детињство или предадолесценција (од 11-12. до 13-14. године), рана 

адолесценција (од 14-15. до 17-18. године), касна адолесценција (од 18-19. до 20-

23. године), рано зрело доба (од 24–25. до 30. године), средње зрело доба (од 30. 

до 50. године), позно зрело доба (од 50. до 65. године), рана старост (од 66. до 

70.  године), средња старост (од 71. до 80. године), позна старост (од 81. до 

110. године). 

– Урадите вежбу: Социјални односи међу децом током заједничких активности 

(узраст испитаника од 6 до 14 година).6 Након урађене вежбе предајте извештај.* 

– Урадите вежбу: Схватања правила игре (узраст испитаника од 4 до 13 година).7 

Након урађене вежбе предајте извештај.8 

 

Дискусија  

 

Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје за наставак рада 

и/или ваш предлог обраде ове теме. 

 

*************************************************************** 
 

 

Морални развој 

 
 

Предмет: Морални развој, улога и значај у целокупном развоју појединца. 

 

Циљ: Упознавање са значајем, специфичностима и сложеношћу моралног развоја, морално 

васпитање деце и младих.9  

 

 

 
4 Психолошко-педагошка периодизација психофизичког развоја достуна у Нешић, Б., 

Радомировић, Г. (2000). Основе развојне психологије. Ужице: Учитељски факултет. стр. 89. 
5Пренатални период се дели на три подприода и то: овум, од 0 до 14 дана, ембрион (од 2. до 10. недеље) и 

фетус (од 10. недеље до рођења). 
6Вежбу можете пронаћи у:  Ivić,  I., Ignjatović-Savić, N., Rosandić, R. (1989). Priručnik za vežbe iz razvojne  

psihologije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije. str. 106. 
7 Вежбу можете пронаћи у: Ivić,  I., Ignjatović-Savić, N., Rosandić, R. (1989). Priručnik za vežbe iz razvojne 

psihologije. Beograd: Savez društava psihologa Srbije. str. 110. 
8 Напомена: изаберите игру која одговара данашњим интересовањима деце. 
9 Више у: Миочиновић, Љ. (2004). Морални развој и морално васпитање. Београд: Институт за педагошка 

истраживања. 



Теоријски део: Морални развој je један од аспеката развоја, значајан за разумевање 

функционисања појединца у одређеном друштву. Моралност се сматра унутрашњом 

структуром која контролише, али и надзире понашање, чак и када спољашњи надзор није 

присутан (Jerković i Zotović, 2017). Психолози проучавају психолошке процесе који су у 

основи моралности, тј. баве се аспектима моралности: моралним просуђивањем 

(когнитивни део), моралним емоцијама (афективни део) и моралним деловањем 

(бихевиорални, конативни – вољни део), као и специфичностима моралног развоја.10 У 

психолошкој литератури могу се пронаћи супротна схватања када је у питању развој 

моралности. Наиме, сматра се да моралност настаје под притиском средине и процесом 

учења или је резултат сазревања и долази ,,изнутра” (тзв. природна условљеност или 

предодређеност). Постоје и схватања о развоју моралности која помирују претходна два, 

истичући значај интеракције средине и појединца, тј. његових унутрашњих структура и 

развојних способности. Без обзира на различита схватња моралности и наглашавање 

другачијих аспеката, сви су сагласни да се савест почиње обликовати у раном детињству 

(Berk, 2008) и да је морални развој сложен и веома значајан за свакодневно функционисање 

појединца.  

 

Материјал за рад: папир и оловка, приступ интернету 

Простор за рад: учионица 

Начин рада: самостално, рад у групи** 

 

Задаци:  

– Запишите једну своју моралну мисао, а онда одговорите на следећа питања: Која 

емоција се ,,крије” иза те мисли; које понашање следи након таквих мисли и емоција? 

– Како разумете појам правда? Да ли сте правични? Који су ваши критеријуми 

правичности? За кога из вашег окружења можете рећи да је правичан и због чега? А 

за кога не и зашто?  

– Наведите скорашњу ситуацију у којој сте поступили правично и обрнуто? 

– Одгледајте филм Клопка11 (2007; режија: Срђан Голубовић; сценарио: Ненад 

Теофиловић; глумци: Небојша Глоговац, Наташа Нинковић, Аница Добра...) и/или 

филм Добар брак12 (A Good Marriage, 2014; сценарио: Stephen King; директор: Peter 

Askin; глумци: Joan Allen, Anthony Lapaglia, Stephen Lang). Прокоментаришите 

моралну дилему главних јунака. 

– Покушајте да објасните везу културе и морала. Како и колико друштво и наше 

окружење, услови одрастања и слично обликују морал? 

– Пронађите на интернету значање појма – морално васпитање и начине како се особа 

,,морално васпитава” (циљеве, задатке, принципе и садржаје моралног  

васпитања).**Поделите информације са осталима у групи. 

 

Дискусија  

 

 
10 Морал је друштевена творевина, облик друштвене свести који представља скуп вредности, норми, идеала, 

обичаја и прописа, којима се одређује шта је добро и праведно, а шта није (Trebješanin, 2001), а његови 

елементи: мисли, осећања, емоције и понашање. 
11 https://www.youtube.com/watch?v=s1YVb9rv7Cg 
12 https://www.gledalica.com/sa-prevodom/a-good-marriage-2014 

https://www.google.rs/search?rlz=1C1CHBF_enRS788RS788&q=%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MM7IK8zOUAKzK3LLLS1NtYSzk6300zJzcsGEVXFJflElACtNpBwvAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwicqdjo8OHaAhUB_qQKHS39DlgQmxMIyAEoATAX
https://www.google.rs/search?rlz=1C1CHBF_enRS788RS788&q=%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MM7IK8zOUAKzK3LLLS1NtYSzk6300zJzcsGEVXFJflElACtNpBwvAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwicqdjo8OHaAhUB_qQKHS39DlgQmxMIyAEoATAX
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_dvd_4?ie=UTF8&field-keywords=Peter+Askin&search-alias=movies-tv
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_dvd_4?ie=UTF8&field-keywords=Peter+Askin&search-alias=movies-tv
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_dvd_1?ie=UTF8&field-keywords=Joan+Allen&search-alias=movies-tv
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_dvd_2?ie=UTF8&field-keywords=Anthony+Lapaglia&search-alias=movies-tv
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Lang_(actor)


Евалуација: Напишите своје утиске, сугестије након урађених вежби, идеје за наставак рада, 

као и предлог сопствене обраде дате теме. 

 

**************************************************************** 
 


