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Назив предмета 
Социјална педагогија 

 

Семестар:  6 

Статус предмета: изборни 

Фонд часова: 2 часа наставе и 1 час вјежби 

Број ECTS бодова: 4 

Наставник: Доц.др Небојша Мацановић 

Сарадница:  

Услов за похађање:  

Електронска пошта наставника: nebojsa.macanovic@fpn.unibl.org 

Електронска пошта сарадника:  

Консултације: Сриједа 11.30-12.30, кабинет 247 ФПН 

 

Опис предмета 

Циљ изучавања предмета је упознавање студената са ширим појмовима и подручјима 

дјеловања социјалне педагогије, са дисоцијалним педагошким појавама, њиховим 

третманом и превенцијом, оспособљавање за разумјевање холистичке социјалне 

условљености педагошких појава, као и оспособљавање за рад и истраживање у области 

социјалне педагогије. 
 
 

 

Очекивани исходи учења 

 Након одслушаног предмета студенти би требали стећи слиједеће компетенције: 
познавања (темељних знања о социјалној педагогији као научној дисциплини), 

 разумијевања (различитих облика поремећаја у понашању дјеце и младих, процеса њихове 
стигматизације, маргинализације и искључивања, као и могућности социјалнопедагошког рада с 
њима), 
процјењивања (утицаја социјалног окружења на појаву појединих поремећаја у понашању дјеце и 
младих, као и практичног социјалнопедагошког дјеловања у погледу ране интервенције и 
детекције таквих поремећаја, те третмана и накнадне подршке за такве појединце, групе и 
заједнице). 

 

Садржај предмета 

1. Појам, значење, предмет и савремена одређења социјалне педагогије 

2. Основни појмови у социјалној педагогији 

3. Социјална педагогија у систему друштвених наука, однос педагогије и других сродних 
наука 

4. Историјски развој социјалне педагогије у Европи 

5. Савремено схватање социјалне педагогије 

6. Теорије социјалне педагогије 

7. Савремено схватање етиологије поремећаја у понашању 

8. Однос друштва према особама с поремећајима у понашању кроз историју 

9. Приказ различитих врста поремећаја у понашању и њихово разумјевање 



10. Социјално окружење и поремећаји у понашању 

11. Друштвени контект дисоцијалног понашања младих у транзицијским друштвима 

12. Упознавање са васпитним и другим приступима којима се нежељено понашање дјеце и 
младих усмјерава ка друштвено прихватљивим моделима понашања 

13. Вриједносне компоненете социјалнопедагошког позива 

14. Компетенције, функције и подручја практичног дјеловања социјалних педагога 

15. Практична ограничења и даљи развој социјалне педагогије 

 

Начин извођења наставе 

- Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из 
наставне материје, као и читањем заданих материјала и писањем колоквија и радова из 
предиспитних обавеза.  
- Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних 
материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. 
- Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент(ица/киња) може укупно 
изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. За студенте који касне на час 
више од десет минута или који час напусте десет и више минута раније сматраће се да нису 
присуствовали том часу. 
- Мобилни телефони увијек морају бити искључени у току извођења наставе на предмету. 

 

Вредновање и оцјењивање рада студената/киња 

Да би стекао бодове за активно похађања предмета, студент(ица/киња) може укупно изостати 
највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. 
 
Колоквиј 
Колоквиј је писмени тест који се изводи у току семестра. Наставник или сарадник ће на почетку 
семестра ближе објаснити начин извођења и термине колоквија. Сви колоквији се одржавају у 
терминима вјежби, а редовна настава се не прекида због одржавања колоквија.  
 
Семинарски рад 
Ово је библиотечко-истраживачки рад на једну од тема из програма. Рад треба да садржи увод, 
кратак преглед најважнијих теоријских приступа теми, објашњење и образложење проблема 
(или резултате истраживања), те закључак или властито мишљење засновано на аргументацији 
изнесеној у раду. Рад треба да има најмање пет (5) кориштених и цитираних дјела (књиге, 
научни и стручни чланци, итд) која се наводе и на крају рада у литератури. Могу се користити и 
легитимни извори са интернета (електронске књиге, научни и стручни чланци, итд). Дјела у 
раду и на крају рада треба наводити по упутама о навођењу и документовању које ћете добити 
од наставника. Технички, рад треба да је штампан са проредом 1,5 и маргинама од 2,5 цм и не 
би требао да буде краћи од 8 нити дужи од 10 страна. Рад се мора предати наставнику или 
сараднику у термину наведеном у програму предмета. 
 
Завршни испит 
Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни 
испит носи највише 50 бодова 
- Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог на свим елементима 
провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова 
из испита (максимално 50).  
- За успјешно испуњење предметних обавеза, односно за стицање минималне пролазне оцјене 
(6), студент мора укупно освојити најмање 51 бод из предиспитних и испитних обавеза на 
предмету. Оцјена седам (7) одражава успјех од 61 до 70 бодова, оцјена осам (8) од 71 до 80 
бодова, оцјена девет (9) од 81 до 90 бодова, а оцјена десет (10) од 91 до 100 бодова. 
- Бодови из предиспитних обавеза вриједе на свим испитним терминима у текућој школској 



години. Ако студент поново похађа предмет у наредној школској години, тад мора (поново) 
радити и писмене тестове. 
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