
4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
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Основне струковне студије

Педагошке теорије

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Грозданка ГојковНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Горан Вилотијевић

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања се одвијају  методом дискурса и пројект методом, а уводна предавања методом 

академског излагања, образлагањем са реторичким питањима, шематским приказима структуре 

садржаја ; расправа на унапред најављену тему; образлагање ставова у расправи. Вежбе путем 

дискусија по задатим питањима и презентација. 
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Струковни васпитач

нема

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Усвојеност  основних интенција педагошких теорија као основа за критичко сагледавање њихових  

домета и ограничења и критичке примене у пракси.  

Педагошке теорије у класичној педагогији; доминантне теорије васпитања 20. века; филозофска 

педагогија;научна педагогија;Монтесори вртићи; дидактичко-методичке специфичности рада у 

Валдорфским вртићима; педагошка концепција Фриена; Јена-план у Холандији и Немачкој: 

демократски и слободни педагошки пројекат у Самерхилу; постмодерна – педагошке 

импликације;семинарски радови се раде на теме које студенти слободно бирају из овде 

поменутих садржаја. 

Стицање знања о педагошким идејама, теоријама и концепцијама; критичког увида у савремене 

концепције васпитања; оспособљеност за критичко сагледавање и процењивање педагошких 

теорија, за самостално суђење и закључивање и  одбрану сопствених погледа и ставова, као 

основа за стицање компетенција рефлексивног практичара

Садржај предмета

Појам педагошких теорија, критеријуми разврставања и преглед развојних токова педагошких 

теорија. Доминантне педагошке теорије 20. века. Постмодерна – педагошке импликације.  

Асимилациoно-интегративне теорије;Теорије експанзије, Критичка теорија, хуманистичка; 

еманципатoрна, спиритуалистичке (Валдорфска и др.), антипедагошке теорије, педагошки 

плурализам, културно-трансмисионе теорије, алтернативне теорије-појам .

   


