
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија 

Назив предмета:  Истраживачки приступи у предшколској педагогији  
Наставник или наставници: Живка T. Крњаја, Лидија Д. Мишкељин 
Статус предмета: Изборни предмет 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: - 
Циљ предмета 

Разумевање и критичко преиспитивање односа теорије и праксе предшколског образовања; разумевање 

различитих савремених истраживачких приступа у предшколској педагогији; развијање  академске културе 

истражовања или истраживачке културе. 
Исход предмета 

Студенти умеју да реализују своја истраживања заснована на савременим истраживачким приступима; умеју 

критички да сагледају предности и недостатке одабраног истраживачког приступа и свог истраживања; 

умеју да поставе смернице за реконструисање теорије и трансформацију праксе предшколског обраазовања. 
Садржај предмета  
Теоријска настава. Онто-епистемиолошки приступ у превазилажењу бинарне поделе између 

традиционалног  реализма и  дискурзивно конструисаног значења. Истраживачка култура и академски 

идентитет истраживача усклађени са савременим схватањем односа теорије и праксе предшколског 

образовања као  интраактивног, међузависног и узајамно конститутивног односа. Интраактивни педагошки 

приступ и принципи  истраживачке ризомске културе.   

Мозаик приступ у истраживању са децом. Етика иманентности  и експериментални трансцедентални 

емпиризам. Истраживање кроз експериментисање у различитим начинима изражавања: концептуалном, 

сликовном, просторном. Критичка анализа дискурса. Деконструкција наратива. Евокативна 

аутоетнографија. Фрагментирана реконтекстуализација. 

Практична настава. Самостални научно истраживачки рад студента. Нацрт истраживања/мини 

истраживање на терену/теоријско истраживање; представљање истраживања у форми истраживачког 

научног рада. 
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Beograd: IPA. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 (75) Практична настава: / 
Методе извођења наставе 
Предавања са дискусијом, истраживање и писање истраживачког научног рада студента, менторски рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 Семинарски рад (30 поена), научно истраживачки рад студента (истраживање, писање и одбрана рада) – (70 

поена).  
 


