
4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ
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(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

1 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

15 писмени испит 15

20 усмени испит 40

10

/

Основне струковне студије

Култура дијалога

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

академик Љубивоје СтојановићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

академик Љубивоје Стојановић

Спецификација предмета за књигу предмета

Настава обухвата предавања и вежбе. Након академског излагања отвориће се дискусија на тему 

која се обрађује. На сваком предавању ће се унапред најавити следећа тема.Током наставе 

пратиће се и оцењивати активност студената. У оквиру вежби студенти ће урадити по један есеј 

на тему културе дијалога у многим облицима различитости.
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Струковни васпитач

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената за критичко разматрање различитости, где се идентитет слободне 

личности гради уважавањем другог и другачијег. Способности да стечена знања примене у 

практичном раду са децом различитог порекла и припадности. Подстицање креативних 

способности за тимски рад и даље стручно усавршавање стицањем нових знања.

У оквиру практичне наставе, вежби, разматраће се питања толеранције и ненасиља као добрих 

комуникацијских метода. Разумети другога и прихватити његову различитост уверења значи бити 

сигуран у свом ставу. Док, кад од другога тражимо да буде по нашој "мери" то значи да смо 

изгубили стваралачку меру. Путем интеракције у отвореној дебати студената на теме везане за 

могућности комуникације, како са истомишљеницима тако и са неистомишеницима, подстаћи 

ћемо их да се самидентификују као одговорна интелектуална елита. Што значи дубље улажење у 

све сегменте живота, а не повлачење у самодовољност. Тако ће се оспособити да решавају 

животне проблеме, а не само да их идентификују. 

Упознавање студената са важношћу дијалога у свим сферама међуљудске комуникације, са 

посебним нагласком на културолошке и етичке принципе дијалога. Отвореност према другом и 

другачијем је потврда остваривости слободне личности, као и друштвене, верске или друге 

заједнице којој та личност припада.  

Садржај предмета

1. Говор-разговор-договор. 2.Дијалог као начин и средство разумевања. 3. Комуникацијске 

одреднице: ко, коме, шта, када, где, зашто и са којим циљем говори? 4. Три комуникацијска 

нивоа: економски - пословно поштење, културни - толеранција, верски (култни) - љубав према 

Богу и другом човеку 5.Различитост као комуникацијски потенцијал. 6. Дијалог као метод 

избегавања и разрешења конфликата. 7. Дијалог у контексту породичних, родбинских и 

сарадничких (пословних) односа. 8. Дијалог у контексту идеолошких различитости. 9. Култура 

дијалога у мултиетничким односима. 10. Међурелигијска култура дијалога. 


