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Циљ предмета а. Упознавање студената: са основним појмовима у педагогији и педагошком терминологијом, 

са елементарним поступцима истраживања у сопственој васпитно-образовној пракси,са дидактичким 

појмовима и процесима. 

б. Оспособљавање студената: за трајно овладавање теоријским знањима;за развијање критичког мишљења и 

стваралачког односа према педагопкој теорији и васпитно-образовној пракси. 

В. Развијање љубави према позиву наставника и потреба за сталним стручним усавршавањем. 

Исход предмета Након успешно завршеног курса, студент је у стању да: 

- да покаже разумевање основних теоријских поставки  васпитно – образовних процеса 

- да овлада елеметарним поступцима истраживања у педагогији  

- да овлада основним проблемима савремене наставе 

-да открије неопходност познавања личности васпитаника за успешан васпитно-образовни рад, 

-да покаже разумевање за основне проблеме, потребе, могућности и правце развоја дидактике, 

- да овлада основним законитостима, начелима и правилима организације наставе као јединственог образовно-

васпитног процеса, 

-да се оспособи за прихватање, критичку провераву и примену дидактичких иновација у наставном раду. 

-да овлада одговарајућом дидактичком основом за даље методичко образовање и успешан рад у школи. 

-да је оспособљен за евалуацију и самоевалуацију педагошког рада. 

Садржај предмета 

Теоријска настава Општа педагогија: Појам и предмет педагогије као науке. Систем педагошких научних 

дисциплина. Педагогија и друге науке. Васпитање као средишна педагошка категорија. Развитак васпитања 

током људске цивилизације. Карактеристике васпитања као друштвене делатности. Циљ и задаци васпитанња. 

Компоненте васпитања. Педагошке законитости. Методологија педагогије: Различити методолошки приступи 

у педагогији. Врсте педагошких истраживања.. Дидактика: Појам и схватање о дидактици. Настава као процес 

поучавања и учења. Фактори наставе. Врсте наставе. Појам и врсте дидактичких принципа. Појам и 

класификација наставних метода. Облици наставног рада. Организација наставе. Наставни час. Наставна 

средства. Проверавање и оцењивање знања. Доживотно учење и стручно усавршавање. 
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Број часова  активне наставе  4 Остали 

часови Предавања: 

4 

Вежбе:  Други 

облици 

наставе: 

 

Студијски 

истраживачки рад: 

 
Рачунске 

 

Лабораторијске 

 

 

Методе извођења наставе Предавања, интерактивна настава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 60 

колоквијуми 30   

 


