
Табела 5.2. Спецификација предмета (PEO20) 

Студијски програм: Основне академске студије педагогије (2020) 

Назив предмета: Теорије детињства 

Наставник: Лидија Д. Мишкељин, Невена Н. Митранић, Драгана Л. Пурешевић   

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: / 

Циљ предмета 
Разумевање теоријских перспектива које обликују схватање и разумевање детињства и праксу 

васпитања и образовања мале деце; развијање критичког односа према сопственом разумевању 

детињства.  

Исход предмета 

Студенти разумеју развој студија о детињству и теоријске поставке детињства; познају и 

разумеју различите теоријске и историјске перспективе о детињству; познају и разумеју начине 

на које је детињство конструисано у историјским и савременим друштвеним контекстима.  

Садржај предмета 

Теоријска настава.  

Сагледавање детињства као друштвене категорије. Детињство као друштвено-историјска 

конструкција. Разумевање детињства кроз историју. Различите теоријске перспективе и 

конструисање детињства. Социолошке, етнографско-антрополошке, психолошке перспективе и 

конструкције детињства.Савремене концепције детињства. Обликовање детињства у 

савременом друштвеном контексту. Схватање детета и детињства као полазиште за педагошке 

концепције и праксу васпитања мале деце.  

Практична настава.  

Истраживање на терену. Критичка анализа. Писани извештаји. Креирање збирке „Детињство – 

различити прикази и искуства“. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

Предавања са дискусијом, рад у групама, семинарска и практична вежбања, мини истраживања, 

презентације студената са дискусијом. 

http://www.reggioalliance.org/downloads/malaguzzi:ccie:1994.pdf


Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

истраживачки задатак 25 писмени испит  

анализа литературе са 

критичким освртом 
15 усмени испит 60 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени 

испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

 


