Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Психологија
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Педагогија са дидактиком
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
Услов
Испуњење предиспитних обавеза
Упознавање основа педагошко – дидактичких наука у циљу упознавања суштине педагошко –
дидактичких појава и процеса , разумевање теоријско – практичних основа наставног и
образовно – васпитног процеса у школи. Усвајање знања и развој професионалних компетенција
наставника на подручју педагошко – дидактичких процеса потребних за успешан оперативнопрактични и истраживачки рад у пракси изграђена падагошко - дидактичка култура студената.
Циљ
Разумевање и критичко гледање на научна знања о сложеној и слојевитој структури образовно –
предмета
васпитног и наставног процеса и њихова примена у пракси.
Студент оспособљен да : покаже адекватно познавање и разумевање питања и проблема
педагошко - дидактичке теорије и наставне праксе; изгради сопствени педагошки кодекс и
исправно га примењује у различитим васпитним ситуацијама; самостално реализује практичне
активности у погледу израде сценарија за извођење наставе и пројектовање мањих истраживања
теорије и праксе наставног процеса; унапређује, усавршава и развија вештине пројектовања и
Исход
израде дидактичког материјала; примењује образовне стандарде у раду и стиче нове
предмета
компетенције.
Садржај предмета
Основни теоријски и методолошки проблеми педагогије и дидактике . Дидактика и педагогија у
систему педагошких наука, систем основних педагошких и дидактичких појмова. Васпитање –
специфичан процес и делатност: основне карактеристике васпитања. Циљ и задаци васпитања –
критеријуми класификације. Филозофско – педагошки правци и концепције васпитања.
Образовање – специфичан процес и делатност. Развој дидактичких схватања. Трендови у
образовању двадесетог века. Традиционално и модерно у педагогији. Циљеви образовања и
наставе (таксономија и операционализација циљева образовања и наставе). Блумова
таксономија циљева и задатака. Аспекти васпитања, циљеви, задаци , садржаји, принципи и
методе. Схватања односа учења и развоја – женевска и московска психолошка школа. Настава
као дидактички процес (процес сазнавања у настави). Садржаји образовања (схватања и теорије
о избору наставних садржаја, наставни план, наставни програм, курикулум). Дидактички
принципи (закони, принципи и правила наставног рада). Етапе наставног процеса (припремање
ученика за рад, обрада нових садржаја, вежбање у настави, понављање и проверавање).
Класификација и врсте наставе. Традиционални наставни системи. Савремени наставни
системи. Наставне методе (појам и класификације, критеријуми за избор). Облици наставног
рада. Дидактички медији (појам и класификација). Уџбеник у савременој настави. Планирање и
припремање образовно-васпитног рада (облици и врсте планирања, тематско планирање,
припремање наставника за час). Вредновање наставног рада (праћење, мерење, оцењивање,
нумеричко и описно оцењивање, објективне технике и инструменти вредновања) Специфичности
домаћег рада ученика. Дидактички услови успешног учења. Педагошко – дидактичке
Теоријска
компетенције наставника.
настава
Практична Садржај часова вежби овог курса усмерен је ка критичком проучавању литературе на основу које
настава
се припрема излагање о задатој теми и практичним активностима израде дидактичког
(вежбе,
материјала и припреми презентација које прате излагања које касније служе студентима као
ДОН,
материјал / подсетник за учење.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови

2
3
Методе
Партиципативни, интерактивни и кооперативни методи рада наставника и студената
извођења
дизајнирани елементима образовне технологије, презентацијама самосталног рада студената и
наставе
обављањем вишефронталне евалуације низом задатака објективног типа
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
7.5 писмени испит
30
практична настава
7.5 усмени испит
20
колоквијуми
20
семинари
15

