
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета:  Теорија и пракса моралног васпитања 

Наставник или наставници: Николић Т. Наташа 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: / 

Циљ предмета 

Оспособљавање за разумевање и критичко сагледавање различитих теоријских становишта о моралном 

васпитању и о односу моралног развоја и моралног васпитања. 

Исход предмета  

Познавање и разумевање суштине схватања моралног васпитања и схватања о односу васпитања и 

моралног развоја, у оквиру различитих теоријских оријентација; оспособљавање за самостални 

истраживачки рад у области моралног васпитања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теорије моралног развоја и морално васпитање. Новија истраживања моралног развоја и њихове педагошке 

импликације. Теоријско-методолошки проблеми и приступи у истраживању моралног развоја и васпитања. 

Социјалне основе моралног васпитања. Индивидуалне основе моралног васпитања. Породица, вршњачке и 

неформалне групе и њихово место у моралном развоју и васпитању. Модели моралног васпитања. Место 

моралног васпитања у школи. Морално васпитање у програму васпитно-образовног рада школе. Начела 

израде програма моралног васпитања.  

Практична настава  

Методологија истраживања у моралном васпитању. Анализа инструмената за истраживање моралног 

развоја и васпитања. Израда нацрта програма моралног васпитања.  
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студија за образовање васпитача. (стр. 17-52; 70-108; 241-259; 307-323) 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5(75) Практична настава:  /   

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, семинари (интерактивни рад са студентима у мањим групама –анализе, расправе, 

дискусије; пројектна настава – рад на пројектима, извештаји, саопштења), групне и индивидуалне 

консултације, менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена  Завршни испит  поена 

Семинари 40 Писмени / 

  Усмени 60 

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

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


