
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Развој и реформа школе и школског система 

Наставник или наставници: Емина Џ. Хебиб, Зорица С. Шаљић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: - 

Циљ предмета 

Оспособљавање за разумевање одлика и повезаности процеса развоја и реформе школе и школског система. 

Исход предмета  

Студенти: поседују развијен систем знања о значају и одликама процеса развоја и реформе школе и школског 

система; поседују знања о улози различитих актера школског рада у развоју школске праксе и праксе 

функционисања школског система; разумеју природу повезаности подржавајућег друштвеног контекста и 

индивидуалне иницијативе у процесу развоја и реформе школе и школског система. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Развој школе као сложени процес развоја свих компонената садржаја и структуре 

институције. Комплементарност школске ефективности и унапређивања праксе школског рада. Аутономија 

школе и професионална аутономија наставника као претпоставка и резултат развоја школе као институције. 

Претпоставке успешности спровођења реформе школског система. Врсте и начини превазилажења тешкоћа у 

спровођењу реформе школског система. Повезаност реформе школског система са развојем квалитета 

школског образовања, евалуацијом и стандардизацијом у образовању.  

Практична настава: Улога практичара у иницирању и реализацији потребних промена у пракси школског 

рада. Искуства практичара у спровођењу реформе школског система у Србији. 
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Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 5 (75) Практична настава: - 

Методе извођења наставе 

Индивидуaлна и групна консултативна настава; самостални рад студената на претраживању и проучавању 

литературе.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Оцена из предмета се добија сабирањем остварених поена на предиспитним и испитним обавезама у односу 

60% ˗ 40%. Предиспитне обавезе подразумевају реализацију три задатка (израда писаног рада на одабрану 

тему, реализација истраживачко-практичног рада у школи, презентација), а испитне обавезе израду писаног 

рада на задату тему. 

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

итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


