Испитна питања: Дидактика
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О Дидактици као науци (шта је Дидактика и њено историјско значење)
Однос дидактике и катихетике
Дидактика и педагогија
Дидактика у односу на методику
Литургијске методе верске наставе
Значај Светога Писма у верској настави
Примена текста Светог Писма у настави
Молитва као дидактички основ
Дидактички принципи наставе у старој Кини
Настава у древној Индији
Настава у старој Грчкој (Атина, Спарта - Сократ, Аристотел, Платон)
Римско васпитање (Цицерон, Сенека, Квинтилијан, Плутарх)
Старозаветна дидактика
Катихетско-дидактички принцип школе у раној Цркви (катихуменат)
Црква и настава
Вероучитељ (особине и врлине доброг вероучитеља)
Однос вероучитеља према ученику
Тешкоће вероучитеља у раду
План и програм у настави
Настава као васпитно образовни акт
Институционалност наставе
Посредни и непосредни облици наставе
Врсте наставе (основе наставе, традиционалност, савремена настава, иновације у настави)
Проблемска, тимска, програмирана, егземпларна, микро-, допунска, продужна, додатна
настава
Развојни методи наставе: разговор, дискусија, настава у кругу, у паровима, мањим групама
Циљеви верске наставе
Значај планирања у верској настави
Принципи верске наставе (очигледност, систематичност...)
Методска (наставна) јединица
Учење (мотивација, пасивно и активно учење, памћење, заборављање)
Верска настава и савремена аудио и визуелна средства
Вредновање у настави (оцењивање, врсте оцена, њихова позитивна и негативна страна)
Верска настава ван учионица
Верска настава у односу на друге школске предмете (корелација у настави)
Верска настава у односу на знање, способности, вештине и навике
Уџбеник и помоћна наставна средства
Ученик (могућности стицања знања и типови ученика)
Индивидуалан рад са ученицима (могућности, начин и карактеристике саме наставе)
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(I и III том књига и обрадити само она питања која се тичу наведених тема, а нису
обрађена у претходној литератури)

