
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Теорије интелектуалног развоја и васпитања 

Наставник или наставници: Радован М. Антонијевић 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: - 

Циљ предмета 

Циљ програма је оспособљавање за разумевање и критичко сагледавање различитих теоријских 

становишта о интелектуалном васпитању и о односу васпитања и интелектуалног развоја. 

Исход предмета  

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

интелектуалног развоја, у оквиру различитих теоријских оријентација; оспособљеност за критичко 

тумачење основних поставки различитих концепција интелектуалног васпитања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Савремене теорије интелектуалног развоја и васпитања: културолошка теорија, структурална теорија, 

теорија инструменталног концептуализма. Новија истраживања интелектуалног развоја и њихове 

педагошке импликације. Интелектуално васпитање и васпитно-образовни процес; стратегије истраживања 

васпитно-образовног процеса. Школа, интелектуални развој и васпитање; интелектуални развој, настава и 

учење. Значај мотивације у процесу интелектуалног развоја и васпитања; модели мотивације. Значај 

образовних постигнућа: новија истраживања образовних постигнућа, знања и способности као исходи 

васпитно-образовног процеса. Подстицање интелектуалног развоја код деце различитих способности: 

индивидуализација и диференцијација васпитно-образовног процеса. Интелектуални развој и васпитање 

даровите деце. 

Практична настава  

Школа, интелектуални развој и васпитање; интелектуални развој, настава и учење. Подстицање 

интелектуалног развоја код деце различитих способности: индивидуализација и диференцијација васпитно-

образовног процеса. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 (75) Практична настава: / 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбања, семинарски радови, консултације, менторски истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад (30 поена), активности у реализацији програма (10 поена), усмени испит (60 поена). 
Начин провере знања могу бити различити: (писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


