
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Основне академске студије педагогије  

Назив предмета: Савремени педагошки правци 

Наставник/наставници: Биљана С. Бодрошки Спариосу, Мирјана М. Сенић Ружић 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Увод у педагогију, Основи педагошке науке и Историја педагошких идеја. 

Циљ предмета 

Упознавање студената са различитим концепцијама васпитања, педагошким школама и 

правцима; оспособљавање за критичко сагледавање и процењивање педагошких теорија и учења; 

упућивање студената у одговарајуће облике истраживачког рада у овој области. 

Исход предмета  

Студент: познаје различите концепције и школе мишљења у одговору на основна педагошка 

питања; разуме филозофске основе педагошких праваца, њихове међусобне условљености и 

повезаности; способан је за критичку анализу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појава различитих педагошких праваца крајем XIX и почетком XX века. Различите 

класификације педагошких праваца. Индивидуална педагогија. Педологија. Педоцентризам. 

Теорија слободног васпитања. Социјална педагогија. Однос појединца и друштва у различитим 

концепцијама социјалне педагогије. Државно-грађанско васпитање. Културна педагогија. Однос 

културних и образовних добара. Духовно-научна педагогија. Педагогија радне школе. Радна 

школа мануелног и слободног-духовног рада. Продуктивна школа. Прагматистичка педагогија. 

Педагошки инструментализам. Пројект-метод и прогресивизам. Експериментална педагогија. 

Компаративна педагогија. Критичка педагогија. Постмодернизам и образовање. 

Конструктивистичка педагогија.  

Изборни правци: Функционална педагогија. Есенцијалистичка педагогија. Егзистенцијализам и 

васпитање. Марксистичка педагогија. Религијска педагогија. Психоанализа и васпитање. 

Кибернетска педагогија.  

Практична настава  

Дискусије о различитим схватањима васпитања у оквиру различитих педагошких праваца. 

Дебате. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, семинари, дискусије, групни и индивидуални рад, презентације радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 70 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

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 

 


