Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов

Енглески језик и књижевност
Основне академске студије
Општа педагогија

7 Статус предмета (обавезни/изборни)

обавезан

Студенти треба да усвоје стручну педагошку терминологију; да се упознају са основним педагошким појмовима и
феноменима; да се оспособе за критичко промишљање о основним питањима васпитања као феномена и праксе; да се
упознају са филозофским, социјалним, психолошким и другим димензијама васпитања, као индивидуалног и друштвеног
процеса.

Циљ
предмета

Студент зна да објашњава и анализира процесе васпитања и наставе; примењује теоријска
знања у планирању и обликовању васпитних процедура; зна и примењује поступке евалуације;
планира сопствено професионално усавршавање; примењује дидактичке принципе при
планирању наставног процеса и као критеријуме ваљаности спроведених наставних процедура;
Исход
бира и примењује методе и организационе облике наставе; препознаје и користи широк опсег
предмета
знакова у наставној комуникацији; примењује наставне иновације.
Садржај предмета
Педагогија као наука о васпитању. Основни педагошки појмови. Могућности и границе
васпитања. Васпитање као процес комуникације. Педагошке теорије. Методолошки проблеми
проучавања педагошких појава и феномена. Циљ и задаци васпитања. Морално васпитање.
Теоријска
Интелектуално васпитање (и друге компоненте васпитања). Методе васпитања
настава
Tематска излагања студената и дискусија на задату тему.
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

2
Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације.

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
7.5 писмени испит
практична настава
7.5 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
15

поена
30
20

