Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Назив предмета: Историја предшколског образовања у Србији
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Мирча Т. Маран
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета: Студенти треба да упознају основне карактеристике развоја предшколског
образовања у Србији од његових почетака до данас; да се оспособе за критичко промишљање о
основним питањима значаја предшколског образовања за развој људског друштва; да се
упознају са најзначајнијим елементима утицаја европског и светског предшколског образовног
система на наше предшколско образовање.
Исход предмета:
Оспособљеност за критичко промишљање о основним питањима развоја предшколског
образовања на просторима Србије; студенти су усвајили научну и стручну терминологију из
области историје предшколског образовања; студенти су упознати са основним појмовима и
феноменима из области историје предшколског образовања код нас.
Садржај предмета
Теоријска настава - Општи преглед развоја образовања од античког до савременог доба, са
посебним освртом на рад на образовању и васпитању деце најмлађег узраста. Зачеци образовања
у Србији и његов развој до данашњих дана. Предшколско образовање на просторима Војводине
у периоду хабзбуршке власти. Зачеци предшколског образовања у Кнежевини и Краљевини
Србији. Просветна политика Краљевине Југославије и предшколско образовање. Школски
систем социјалистичке Југославије и предшколско образовање. Предшколско образовање у
Србији крајем 20. и почетком 21. века. Школовање васпитача у свету и код нас.
Практична настава: Вежбе Расправа о теоријским садржајима, сучељавање мишљења, писање
радова и њихово образлагање на вежбама.
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Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
2
1
рад:
Методе извођења наставе: Предавања се одвијају у виду излагања и активних студентских
радионица; расправа на унапред најављену тему; образлагање ставова у расправи.
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