
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм:  Основне академске студије педагогије  

Назив предмета: Општа педагогија 

Наставник/наставници: Наташа Т. Николић, Радован М. Антонијевић 

Статус предмета: Oбавезни предмет  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Положен испит из Увода у педагогију и Основа педагошке науке 

Циљ предмета 

Овладавање основним знањима о чиниоцима развоја и васпитања целовите личности; разумевање суштине 

интелектуалног, моралног, естетског и физичког васпитања; оспособљавање за критичку анализу 

различитих теоријских становишта о васпитању личности.  

Исход предмета  

Студент је стекао темељна знања о основним проблемима развоја и васпитања личности и оспособљен је за 

разумевање и критичко сагледавање различитих теорија интелектуалног, моралног, естетског и физичког 

васпитања.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Васпитање и личност. Развој целовите личности као циљ васпитања. Однос васпитања, учења и развоја. 

Теоријске основе сазнавања и васпитање. Суштина и задаци интелектуалног васпитања. Теорије о 

интелектуалном развоју и васпитању. Фазе у интелектуалном развоју и васпитање. Мотивација и 

интелектуално васпитање. Школски програми, интелектуални развој и васпитање. Основни проблеми и 

приступи у дефинисању појма "морално васпитање". Морални развој и морално васпитање. Морално 

васпитање ‒ циљеви ‒ норме ‒ вредности. Социјалне и индивидуалне основе моралног васпитања. Методе 

и средства у моралном васпитању. Уметност и естетско васпитање. Савремене теорије естетског 

васпитања. Школски програми и естетско васпитање. Суштина и задаци физичког и здравственог 

васпитања. Методе и средства физичког васпитања. Физичко васпитање и школа.  

Практична настава  

Анализа циљева, садржаја, метода и средстава васпитања. Анализа школских програма са становишта 

развоја целовите личности. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4(60) Практична настава: 2(30) 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, семинари, дискусије, презентације радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 60 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и 25 ..........  

семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


