
Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA 

 

Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA se tradicionalno organizira od 2017-te godine na 

Sveučilištu Hercegovina, Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića.. Ideja je bila da 

sam kolokvij nosi naziv Očima djeteta, da dijete bude u središtu čovjekova shvaćanja i 

viđenja svijeta oko sebe, a da se za svaku godinu odredi podtema o kojoj bi znanstvnici i 

stručnjaci iz tog područja raspravljali, izlagali radove, provodili istraživanja.  

Cilj znanstvenog kolokvija je prezentirati dosadašnjih iskustava stručnjaka i znanstvenih 

radnika, ponuditi efikasna rješenja, poglede i pristupe u vezi s temom skupa, kao i rezultatima 

istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti funkcionalnosti odgoja i obrazovanja. 

Program kolokvija je multidisciplinaran, te sudjeluju autori iz raznih znanstvenih područja 

koji daju svoj doprinos osvjetljavanju društvenog problema, kao i svoje stavove i znanstvene 

poglede kada je u pitanju položaj odgoja i obrazovanja. 

Kako bismo potaknuli nove smjernice u kritičkom istraživanju prijave su se odnosile na široki 

rasponu tema, uključujući područja:  

• razvojna psihologija • edukacija i rehabilitacija / defektologija • etika • obiteljsko pravo • 

obiteljska pedagogija • ljudska prava djece • penologija • školska pedagogija • socijalna 

pedagogija • socijalna psihologija • sociologija odgoja i obrazovanja • specijalna pedagogija • 

filozofija odgoja i obrazovanja 

Uz znanstveni vidik više znanstvenika i istraživača iz bosne i hercegovine, hrvatske i srbije i 

zemalja regiona sudjeluju u radu kolokvija gdje je cilj upoznati stručnjake i znanstvenike koji 

se svakodnevno bave problematikom sustava odgoja i obrazovanja kroz podatke i iskustva „s 

terena“, odnosno iz svakodnevne prakse.  

Smatramo da je doista važno da se rezultati stručnjaka i znanstvenika prepoznaju i vide, ali 

što je još važnije, da se javnost, a pogotovo ona znanstvena i stručna, upozna i motivira da 

zauzetije nastupa u istraživanju, zagovaranju i zauzimanju za adekvatnu primjenu svih prava i 

obveza koje naša društva imaju prema djeci, prema generacijama koje će oblikovati 

budućnost, u svim mogućim vidicima njihova razvoja.  

 

 


