
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм: Основне академске студије педагогије  

Назив предмета: Школска педагогија 

Наставник/наставници: Емина Џ. Хебиб, Зорица С. Шаљић 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: - 

Циљ предмета 

Упознавање са одликама школе као институције, функцијом и природом школског образовања; 

оспособљавање за разумевање принципа функционисања и деловања школе. 

Исход предмета 

Студент: познаје и разуме различите перспективе у тумачењу функције школе; познаје компоненте 

садржаја и структуре школе као институције и разуме њихов међусобни однос; поседује основне 

информације о стању у области школског образовања и разуме перспективе развоја школског образовања; 

разуме одлике и претпоставке успешности одвијања развојних и реформских процеса у области школског 

образовања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Школска педагогија као научна дисциплина и студијски предмет. Функција(е) школе. Садржај и структура 

школе као институције. Структура школских активности. Стање и перспектива развоја школског 

образовања. Одлике актуелних развојних и реформских процеса у области школског образовања 

Практична настава  

Посете школским институцијама са циљем стицања увида у поједине компоненте и начине функционисања 

и деловања школе. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, индивидуални и групни рад, самостални рад студената на претраживању и анализи 

стручне литературе. 



Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 40   

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

усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


