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Statutul materiei: opţional
ECTS: 4
Condiţii: nu există
Obiectivul materiei:
Studenţii trebuie să cunoască caracteristicile de bază ale dezvoltării învăţământului preşcolar în Serbia
din cele mai vechi timpuri până azi; să fie pregătiţi pentru înţelegerea critică referitoare la problemele
de bază ale dezvoltării învăţământului preşcolar; să cunoască cele mai importante elemente ale
influenţei învăţământului preşcolar european şi mondial asupra sistemului de la noi din ţară.
Finalitatea:
Pregătirea pentru perceperea critică asupra problemelor esenţiale de dezvoltare a învăţământului
preşcolar în Serbia; însuşirea terminologiei ştiinţifice şi de specialitate din domeniul învăţământului
preşcolar; însuşirea noţiunilor şi a fenomenelor elementare din domeniul istoriei învăţământului
preşcolar.
Conţinutul:
Partea teoretică – Dezvoltarea generală a învăţământului din antichitate până azi, cu accent special pe
educaţia şi instrucţia copiilor de vârstă preşcolară. Începuturile învăţământului în Serbia şi dezvoltarea
lui până în zilele noastre. Învăţământul preşcolar în Voivodina în perioada stăpânirii habsburgice.
Începuturile învăţământului preşcolar în Principatul şi Regatul Serbiei. Politica şcolară a regatului
iugoslav şi învăţământul preşcolar. Sistemul şcolar al Iugoslaviei socialiste şi învăţământul preşcolar.
Învăţământul preşcolar în Serbia la sfârşitul secolului al XX-lea şi la începutul secolului XXI.
Instruirea educatorilor în lume şi la noi.
Partea practică – Dezbatere despre conţinutul teoretic, schimburi de opinii, lucrări de seminar şi
expunerea lor.
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teoretice: 2
practice: 1
Numărul de ore
Metodele utilizate:
Cursurile se desfăşoară sub forma prelegerilor academice şi a atelierelor studenţeşti active; dezbatere
asupra temei propuse dinainte, discuţii asupra opiniilor luate.
Evaluarea (numărul maxim de puncte 100)
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