
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм: Основне академске студије педагогије 

Назив предмета: Систем васпитања и образовања 

Наставник/наставници: Александар С. Тадић 

Статус предмета: Oбавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: - 

Циљ предмета: Упознавање студената са структуром система васпитања и образовања и његовим основним 

функцијама; овладавање основним појмовима система васпитања и образовања; оспособљавање за аргументовану 

дискусију, критички и професионални став према актерима који на нивоу образовне политике доносе одлуке и 

решења о структури и функционисању система образовања и васпитања. 

Исход предмета: Овладаност основним знањима из области система васпитања и образовања. Развијен активан, 

истраживачки приступ према проблемима из области образовне политике. Студент познаје, разуме и критички 

анализира законодавне регулативе у области просвете. 

Садржај предмета 

Програм предавања: Појам, карактеристике, структура и детерминанте система васпитања и образовања. Димензије 

квалитета система васпитања и образовања (отвореност, ефективност, ефикасност, праведност, одрживост). 

Структура и обележје система васпитања и образовања у транзиционом периоду. Конституисање система у новом 

друштвено-политичком контексту. Главне промене у структури, организацији и начину функционисања актуелног 

система васпитања и образовања у Србији. Законодавна регулатива у области просвете. 

Програм вежби: Главни правци промена у структури и обележја школског система у Србији током  XX века (трајање 

образовања, наставни планови и програми, промене у унутрашњој организацији школе, децентрализација управљања 

и финансирања, експанзија институција за образовање и васпитање на свим нивоима). Главни правци реформских 

промена у транзиционом периоду: циљеви васпитања и образовања; управљање и финансирање у систему и 

установама; програми васпитања и образовања и запослени (наставници) у систему и установама; надзор над радом 

институција и вредновање у систему. Актуелно стање и промене у систему високог образовања у Србији.  
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Број часова  активне наставе Предавања: 2(30) Вежбе: 2(30) 

Методе извођења наставе:  Предавања, интерактивни рад, дискусије, израда индивидуалних извештаја (пројеката), 

прикази прочитане литературе, презентације на часу и индивидуалне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50  

израда и презентација пројекта 10  усмени испит  

колоквијум 30   



 


