
 

Студијски програм: Основне студије социологије понуђено за основне студије:филозофије, историје 

уметности, историје, класичних наука, психологије (уз потенцијално учешће још једног наставника) 

Назив предмета: Основе педагогије са дидактиком  

Наставник: Лидија Радуловић  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета 

Грађење основа за развијање професионалног идентитета наставника кроз: разумевање и критичко 

промишљање основних педагошких појмова и сазнања релевантних за професију наставник и оспособљавање 

за конструктивну комуникацију и сараднички рад са ученицима, родитељима, колегама и локалном средином. 

Исход предмета -  

Студент уме да: исправно користи основну  педагошку терминологију; објасни основне педагошке појмове и 

интерпретира  значење педагошкихх сазнања за васпитно-образовну праксу; елаборира сложеност професије 

наставник и објасни улоге наставника у школи; критички сагледава васпитно-образовну праксу у школи 

полазећи са позиција савремених концепција образовања; увиђа сопствене имплицитне  теорије образовања и 

наставе и упоређује их са савременим концепцијама; уочава значај сарадње са релевантним актерима у 

васпитно-образовном процесу и отворен је за сараднички рад; објасни различите приступе настави, њихове 

предности и недостатке; објасни основна сазнања потребна за планирање, реализацију и евалуацију наставе; 

увиђа значај професионалног развоја наставника и доприноса наставника  развоју школе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Наставник као професија: Положај и улоге наставника у наставном процесу и школској институцији. 

Компетенције наставника. Наставник као рефлексивни практичар. Професионални развој наставника. 

Савремена схватања васпитања и образовања: Васпитање и сродни појмови.  Васпитање и образовање 

оријентисано на целовити развој ученика. Васпитање у друштвеном контексту. Концепције образовања. 

Целоживотно образовање. Школа: Школа као заједница која учи и као отворени систем. Сарадња наставника 

са ученицима, родитељима, колегама. Партиципација ученика у раду школе. Школски етос. Увод у дидактику: 

Традиционална и реформска дидактика. Различити модели наставе – предавачка, кооперативна, проблемска. 

 

Практична настава: 

 Студије случаја: 1.сарадња наставника с различитим актерима школског живота, 2.партиципација ученика у 

школском животу. Анализа снимка часа. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања,  дискусије и дебате, анализа документације, студије случаја, вођење Портфолија. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току наставе 10 писмени испит 60 

семинар-и 30   


