
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: | Приступи образовању наставника  

Наставник или наставници: Наташа А. Вујисић Живковић и ЛидијаР. Радуловић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: - 

Циљ предмета 

Разумевање педагошко-епистемолошких основа актуелних приступа професионалном образовању 

наставника и оспособљавање за самостално уочавање и истраживање проблема образовања и 

професионалног развоја наставника. 

Исход предмета: 

 Очекује се да ће студент:  

-Умети аргументовано да објасни и критички преиспита базичне принципе, циљеве и одлике различитих 

приступа образовању наставника 

-Умети да пронађе савремену литературу о професији наставник и професионалном развоју наставника 

и критички је анализира  

-Умети да критички преиспитује решења просветне политике у вези са професијом наставник 

-Истраживачки приступати проблемима образовања наставника. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Професија наставник: различита схватања. 

Различити приступи теорији и пракси иницијалног образовања наставника и њихове теоријско-

епистемолошке основе. Критичко преиспитивање различитих  приступa образовању наставника: циљеви, 

теоријска и вредносна полазишта, избор стратегија, принципа, садржаја и метода образовања наставника. 

Однос теорије и праксе у образовању наставника. 

Увођење у професију и професионални развој: Концептуална разграничења. Преглед и анализа савремених 

решења просветне политике код нас и у међународном контексту. 

Практична настава  

Проналажење савремених извора релевантних за професију наставник и образовање наставника. Критичка 

анализа литературе о професији наставник и образовању наставника. Критичка анализа решења просветних 

политика у вези са професијом наставник. Планирање и реализација малог истраживања неког проблема 

иницијалног образовања, увођења у посао или усавршавања наставника. 
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Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 5 (75) Практична настава: / 

Методе извођења наставе: Предавања, дискусије, реализација истраживачких задатака. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Анализа литературе (30 поена), израда и презентација пројекта (40 поена), усмена одбрана пројекта (30 

поена) 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?c=au=Protner,%20Edvard&r1=0
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