Студијски програм/студијски програми : Основне академске студије хемије; Дипломске академске студије
двопредметне наставе природних наука, рачунарских наука и математике; Дипломирани професор географије
Врста и ниво студија: основне академске студије, први ниво
Назив предмета: ПЕДАГОГИЈА
Наставник (Име, средње слово, презиме): Снежана С. Бабић-Кекез
Статус предмета: : обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
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:
сагледава и тумачи основне теоријске поставке васпитно – образовног процеса; користи основне поступке
истраживања у педагогији; сагледава и решава основне проблеме савремене наставе; критички сагледава
неопходност познавања личности васпитаника за успешан васпитно-образовни рад; тумачи основне проблеме,
потребе, могућности и правце развоја дидактике као посебне педагошке дисциплине; познаје и примењује
основне законитости, начела и правила организације наставе као јединственог образовно-васпитног процеса;
прихвата, критички проверава и примењује дидактичке иновације у наставном раду; користи дидактичку
основу у даљем методичком образовању; самоевалуира свој наставнички рад са аспекта педагогије.
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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