
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Индивидуалне и социјалне концепције васпитања 

Наставник или наставници: Биљана С. Бодрошки-Спариосу, Мирјана М. Сенић Ружић  

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: - 

Циљ предмета 

Разумевање суштинских поставки и проблема индивидуалних и социјалних концепција васпитања; 

критичко сагледавање и преиспитивање њихових теоријско-методолошких основа; оспособљавање за 

самосталну истраживачку делатност у овој области. 

Исход предмета  

Оспособљеност за разумевање основних поставки индивидуалних и социјалних концепција васпитања, за 

критичку анализу њихових теоријских основа и практичних педагошких импликација; оспособљеност за 

реализовање истраживања у овој области. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријско-епистемолошке основе индивидуалне и социјалне концепције васпитања. Индивидуалне и 

социјалне концепције васпитања у противставу према традиционалној педагошкој теорији. Васпитање 

између педоцентризма и социоцентризма. Филозофске основе индивидуалних концепција васпитања - од 

просветитељства до егзистенцијализма. Филозофске основе социјалних концепција васпитања - од 

неокантовске до марксистичке традиције. Социјално-педагошка идеја државе. Прагматизам као покушај 

превладавања једностраности индивидуалних и социјалних концепција васпитања. Упоредни преглед 

схватања индивидуалне и социјалне педагогије о битним питањима васпитања. 

Практична настава  

Дискусије о различитим питањима васпитања са становишта индивидуалних и социјалних концепција. 

Презентација семинарског рада или извештаја о обављеном истраживању - самостално или у тиму. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 (75) Практична настава: /  

Методе извођења наставе 

Предавања, студијски истраживачки рад, групни и индивидуални рад, дискусије, презентације радова, 

менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

семинарски рад (40), усмени испит (60). 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 


