
Табела 5.2 Спецификација предмета  

Студијски програм/студијски програми : Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Теорија и организација образовања 

Наставник: др Жељко А. Бралић, ванредни професор 

Статус предмета: изборни / стручно-апликативни (СА) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:- 

Циљ предмета 

Образовни циљ изучавања предмета јесте темељно упознавање појмова, садржаја и законитости 

целоживотног васпитања, образовања, наставе и учења, разумевање концепције доживотног образовања на 

којој почива васпитно-образовна теорија и пракса у савременом друштвеном окружењу, уз упоредно 

оспособљавање за реализацију процеса планирања, програмирања, организовања, извођења и евалуације 

образовних активности које ће се бавити садржајима струке за коју се студенти припремају.  

Васпитни циљ обухвата усвајање концепције доживотног учења и образовања, што подразумева свест о 

нужности континуираног учења током целокупног професионалног и личног живота, изградњу позитивних 

ставова, вештина и склоности везаних за учење и образовање, као и развијање способности и навика сталног 

усавршавања и редовног допуњавања стечених теоријских и практичних знања о васпитању, образовању и 

учењу; један од задатака изучавања предмета је и оспособљавање студената за перманентну, флексибилну, 

критичку и стваралачку примену стечених знања и умећа у оквиру будуће професије и изван ње.  

Исход предмета  

Након савладаног студијског курса очекује се да студенти могу да покажу ваљано разумевање појава и 

законитости васпитања, образовања, наставе и доживотног учења, да покажу задовољавајуће знање о 

појмовима и садржајима скупа дисциплина које обухвата студијски курс (увод у науку о васпитању, основе 

педагогије и андрагогије, увод у дидактику, методику образовања), као и да потврде да поседују 

способности, компетенције и умећа планирања, програмирања, организовања, извођења и евалуације 

различитих образовних акција, као и пројеката самосталног учења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Курс обухвата предавања која се баве садржајима већег броја научних дисциплина из круга наука о 

васпитању и образовању: увод у науку о васпитању, основе педагогије, основе андрагогије, увод у дидактику, 

организацију образовања, методику образовања. 

Практична настава: Вежбе 

Вежбе се, осим на самом Факултету, по могућности организују и у различитим установама и организацијама 

које се баве образовањем које је везано за будућу професију студената.  

Основна литература:  

1. Бралић, Ж. (2020). Теорија и организација образовања. Београд: Факултет безбедности. /у припреми/ 

2. Trnavac, N. / Đorđević, J. (201313). Pedagogija. Beograd: Naučna KMD. 

Додатна препоручена литература: 

 1. Брaлић, Ж. (2002). О неким значајним појмовима андрагошке науке. Зборник Факултета цивилне одбране. 

Београд: ФЦО, 303–330. 

2. Брaлић, Ж. (2003). Конститутивни проблеми андрагогије. Зборник Факултета цивилне одбране. Београд: 

ФЦО, 327–351.  

3. Брaлић, Ж. (2005). О неким циљевима и подручјима образовања одраслих. Зборник Факултета 

безбедности: Факултет безбедности, 323–338. 

4. Алибабић, Ш.  (2002). Теорија организације образовања одраслих. Београд: Институт за педагогију и 

андрагогију. 

5. Бралић, Ж. (2016). Образовање одраслих у покушају – Прилог андрагошкој историји. Београд: Универзитет 

у Београду – Факултет безбедности.  

6. Бралић, Ж. (2006). Aнтичкa Aтинa кao друштвo учeњa. Бeoгрaд: Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Фaкултeт 

бeзбeднoсти. 

Број часова  активне наставе: 4/60 Теоријска настава: 3/45 Практична настава:1/15 

Методе извођења наставе / Опште методичке напомене 

Настава се изводи различитим и флексибилним наставним видовима и облицима, уз коришћење скупа 

различитих наставних метода: усмено излагање (предавање, објашњавање, описивање, и др.), разговор, 

демонстрације , рад са текстом, практичан рад (самосталан и/или уз надзор наставника и сарадника, на 

Факултету и изван њега). Нагласак је на индивидуализованим, интер/активним и еластичним наставним 

методама, облицима и поступцима који оптимално подстичу развој самосталности, оригиналности, 

иницијативности, (само)критичности, општих и посебних способности за стваралачко учење и усавршавање. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 60 



колоквијум-и 25 ..........  

Укупно: 100 

 
 




