
Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија (DG0021) 

Назив предмета: Васпитање игром и уметношћу 

Наставник: Живка Т. Крњаја 

Статус предмета: Изборни предмет     

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Нема посебних услова 

Циљ предмета 

Критичкo приспитивање и разумевање односа игре, уметности и васпитања;  разумевање методолошког 

приступа истраживањима васпитања и образовања заснованим на игри и уметности. 

Исход предмета 

Студенти разумеју принципе и димензије на којима се гради васпитање игром и уметношћу; знају да 

поставе истраживање образовања засновано на игри и уметности, знају концепцијски да осмисле модел 

васпитања игром и уметношћу.   

Садржај предмета 
Теоријска настава. Уметност, игра и васпитање као културни артефакти. Уметност, игра и васпитање у 

постмодернизму: васпитање игром и уметношћу као трансформација културе. Партиципација деце у 

култури кроз игру и уметност. 

Васпитање игром и уметношћу: холистички приступ васпитању и образовању. Теорије учења  и 

васпитање игром и уметношћу. Реконцептуализација појмова самоизражавање, оригиналност и  

јединственост. Димензије стваралачког потенцијала васпитања игром и уметношћу. Програми 

предшколског васпитања засновани на игри и уметности.  

Истраживања заснована на уметности као интраактивно обликовање теорије и праксе васпитања. 

Истраживања васпитања и образовања заснована на уметности: сврха, структура, методологија. 

Херменеутика и проблеми  интерпретације у истраживањима образовања заснованих на игри и 

уметности.  

Практична настава. Самостални научно истраживачки рад студента. Истраживање релевантне 

литературе; реализација истраживања заснованог на игри и уметности; припремање научно 

истраживачког рада. 
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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 - 40 поена; Научно истраживачки рад 

(истраживање, писање и одбрана рада) - 60 поена. 

 


