ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабуси
Предмет: Дидактика са педагошком психологијом
Врста и ниво студија: Основне студије богословља, богословскокатихетски и богословско-пастирски програм
Фонд часова: (2+0- V и VI сем.; 2+0/VII и VIII сем. Богос.катих.смер и
2+0 VII и VIII сем. Богос.пастирски смер
Статус предмета: изборни.
Наставник (за предавања): др Драгомир Сандо, ванр. професор
Испит: писмени/усмени.
Назив курса:

Садржај:

Стицање уводних сазнања о Дидактици као научној дисциплини:
појам, задаци, садржаји, везе са другим наукама, методологија
истраживања наставних принципа. Анализа различитих
дидактичких метода. Упознавање са могућностима коришћења
бројних дидактичких медија. Савремени правци и тенденције у
дидактичкој теорији и пракси.
Циљ:
Циљ предмета је стицање теоријских знања из Дидактике, овладавање
умењима анализе дидактичких принципа, као и оспособљавање и
формирање научне и професионалне компетенције теолога за предавање
Верске наставе у државним школама.
Предуслови:
Уписан пети семестар основних студија богословља, богословскопастирског или богословско-катихетског програма.
Облик наставе:
Предавања.
Обавезе студената:
Похађање предавања и активно учествовање.
Начин оцењивања рада и резултата:
Активно учествовање на предавањима – 30 поена; завршни испит – 70
поена.

План курса/предмета
ПРВИ СЕМЕСТАР

1. недеља
Општа питања из Дидактике.

2. недеља
Научна заснованост Дидактике.

3. недеља
Дидактика као аутономна и интердисциплинарна наука.

4. недеља
Богословско утемељење Дидактике.

5. недеља
Циљеви Дидактике.

6. недеља
Задаци Дидактике.

7. недеља
Улога ученика у настави.

8. недеља
Дидактика и њем корелациони однос међупредметне наставе.

9. недеља
Историјски пресек наставе древних народа

10. недеља
Наставни план и програм.

11. недеља
Уџбеници као наставна средства.

12. недеља
Дидактички принципи у верској настави.

13. недеља
Принцип очигледности у настави.

14. недеља
Принцип саморадње у настави.

15. недеља
Принцип систематичности и поступности у настави.

ДРУГИ СЕМЕСТАР
16. недеља
Принцип ефикасности, економичности и научности у настави.

17. недеља
Принцип концентрације у настави.

18. недеља
Планирање наставног програма

19. недеља
Врсте наставе.

20. недеља
Наставна јединица.

21. недеља
Облици рада у настави.

22. недеља
Форме наставног рада.

23. недеља
Типови часа.

24. недеља
Наставна средства.

25. недеља
Оцењивање у настави.

26. недеља
Функције оцењивања.

27. недеља
Типови наставника.

28. недеља
Избор наставног градива.

29. недеља
Дидактички материјализам.

30. недеља
Дидактички формализам.
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