
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Теоријско-методолошки проблеми педагогије 

Наставник или наставници: Александар С. Тадић; Ивана М. Јеремић; Мирјана М. Сенић Ружић 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: - 

Циљ предмета 

Циљ програма је упознавање са основним теоријско-методолошким проблемима педагошке науке и оспособљавање за 

критичко сагледавање различитих становишта о њеном предмету и методу, о начину и могућностима сазнавања и 

истраживања у области васпитања и образовања. 

Исход предмета  

Студенти разумеју проблеме савремене педагогије из теоријске и методолошке перспективе; критички анализирају и 

упоређују традиционално и савремено одређење основних педагошких појмова и различита схватања педагогије као 

науке; аргументовано дискутују о савременим педагошким концепцијама, њиховим карактеристикама и научном 

доприносу; самостално интерпретирају и критички анализирају различите епистемолошке оријентације у педагогији, 

истраживачке приступе у области васпитања и образовања, њихове домете и ограничења;  оспособљени су да 

самостално решавају истраживачке проблеме у области педагогије. 

Садржај предмета 

Дилеме савремене педагогије појмовно-терминолошке природе. Предметно-методолошка повезаност педагогије са 

другим наукама. Приступи теоретичара васпитања у одређивању предмета науке о васпитању. „Филозофска“ и 

„научна“ педагогија. Однос научног и вредносног у педагогији. Педагогија као теоријска и примењена наука. 

Педагогија као интегрална наука о васпитању или више наука о васпитању. Нормативна педагогија данас – између 

литерарног жанра и науке. Теоријски и методолошки допринос критичке педагогије. Епистемолошко-методолошки 

приступи у педагогији: дедуктивно-рационално-филозофски, индуктивно-емпиријско-позитивистички, 

интерпретативни приступ, критичка теорија, дијалектички приступ, епистемолошки холизам. Карактеристике научног 

сазнавања у педагогији. Чињенице – хипотезе – научни закони – научне теорије. Могућности утврђивања закона и 

законитости у области васпитања. Научно објашњење и разумевање. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 (75) Практична настава: / 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинарски рад, анализе, саопштења, дискусије, менторски и истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитна обавеза: истраживачки задаци (50) 

Испит: усмени (50) 
Начин провере знања могу бити различити: (писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 


