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Протојереј ставрофор др Драгомир Сандо, ванр. професор

Предмет: Катихетика са хришћанском педагогијом
Богословско-пастирски програм
Група: обавезни предмет,
Фонд часова: VII и VIII семе. / 2 + 1
Испит: усмени
Предуслов: семинарски рад
Назив курса:
КАТИХЕТИКА СА ХРИШЋАНСКОМ ПЕДАГОГИЈОМ
САДРЖАЈ:
Увођење слишалаца у област Црквене педагогије, њеног
појма, области и значења како етимолошко-терминолошког,
тако и црквено-литургијског схватања. Посебно указивање
н а ко с м о л о ш ке , х р и с т о л о ш ке , а н т р о п о л о ш ке ,
теантрополошке и еклисиолошке димензије области које
подразумевају образовање и васпитање личности у Цркви
ка о и с а м е м е тод ол о г и ј е к р о з п р и м е р е С в е т и х
отаца.Усклађеност и неразлучност теоретског изучавања у
интердисциплинарном смислу катихетског односа са
праксом у Цркви која је вековима приводила истинској
просвети (читати: просвећењу, задобијању светости). Кроз
изучавање катихетско-богословских принципа ове научне
области (црквене педагогије), покушати колико је то могуће
пренети адекватну проблематику и на поље дидактике и
дидактичке законитости. Обзиром на заступљеност верске
наставе у основним и средњим школама, оспособити и
окалификовати позване за сусрет са савременим изазовима
верске наставе у поменутим институцијама.
Такође, не занемарити историјски пресек педагогије и њено
схватање као и образовни живот носилаца цивилизацијског
живота у свету кроз векове.
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ЦИЉ: Циљ премета је указати на димензије и схватање
образовања и васпитања у Цркви, корелација у односу на
помоћне научне области и припремати оквалификоване
кадрове за извођење верске наставе у црквеном и грађанском
школству.
ПРЕДУСЛОВИ: Уписани седми семе стар студија,
Богословско-пастирског смера.
ОБЛИК НАСТАВЕ: Предавања (фронтални вид наставе,
савремени кроз разне дидактичке методе, аудио и визуелни,
дијалошки, монолошки, развојни) и вежбе.
ОБАВЕЗЕ СУДЕНАТА: Присустворање предавањима и
узимање активног учешћа у њима. Консултације и вежбе које
се садрже из писменог рада (облика семинарског) и његова
одбрана.
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА РАДА И РЕЗУЛТАТА: Писање и
одбрана семинарског рада од 10-20%, активно учешешће на
предавањима од 10-20%, вежбе од 10-15% и осталих
процената оцена суденту на усменом испиту.
ПЛАН КУРСА/ПРЕДМЕТА
1. недеља
Уводу у православну катихезу: увод, појам, циљ- предавање
Васпитање код старих Китајаца- предавање
На претходнне теме вежбе
2. недеља
Космолошке основе образовањаи васпитања
Васпитање у Индији
На претходне теме вежбе
3. недеља
Антрополошке основе образовања
Васпитање у Персији
На претходне теме вежбе
4. недеља
Богочовек као Алфа и Омега обазовања и васпитања
Васпитање у древном Египту
Вежбе на предаване теме
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5. недеља
Тројични синергизам као основа образовања
Васпитање код древних Грка
Вежбе на произнето градиво
6. недеља
Васпитни смисао Прве Божје заповести
Предагошки принципи код Сократа, Аристотела и Платона
Вежбе нас претходне теме
7. недеља
Пад у грех као обезбожење човека
Педагогија старих Римљана
Вежбе на предавања
8. недеља
Старозаветна Божја педагогија
Синаити и њихов педагошки смисао
Вежбе на произнето предавање
9. недеља
Значај Христовог оваплоћења
Целовитост хришћанске педагогије
На претходнне теме вежбе
10. недеља
Односи вечне хришћанске љубави
Ново достојанство детета
На претходне теме вежбе
11. недеља
Васпитни значај учешћа у животу Цркве
Служба речи
На претходне теме вежбе
12. недеља
Итина живота у Христу
Катихетске школе
Вежбе на предаване теме
13. недеља
Црква и хеленска педеиа
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Хеленска педеиа
Вежбе на произнето градиво
14. недеља
Породични живот православних хришћана
Православна теологија родитељства
Вежбе нас претходне теме
15. недеља
Оци пастири Цркве
Духовно очинство
Вежбе на предавања
16. недеља
Свети Оци и учитељи Цркве
Класици црквене педеие
Вежбе на произнето предавање
17. недеља
Спасење у Христу
Црква и нација у средњовековној историји
Вежбе на произнето градиво
18. недеља
Свест о греху и васпитање
Сотириолошка димензија образовања
Вежбе на изложено градиво
19. недеља
Основе евхаристијске педагогије
Усиновљење у Христу
Вежбе на произнето градиво
20.недеља
Појава Божанских енергија
Византијски хуманизам
Вежбе на произнето предавање
21. недеља
Педагошки значај саборности у Цркви
Историјски преокрет на Истоку
Вежбе на тему изложеног предавања
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22. недеља
Благодат и слобода у православном васпитању
Средњевековна педагогија на Западу
Вежбе на тему предавања
23. недеља
Педагошки значај светотајинског служења
Просвета код Руса
Вежбе на произнето градиво
24. недеља
Појам свете тајне
Црквена просвета код Срба у средњем веку
Вежбе на произнето градиво
25. недеља
Онтологија службе
Просвета код Срба између Два светска рата
Вежбе на изложено градиво
26. недеља
Крштење и васпитање у Православној цркви
Основне идеје европске просвећености
Вежбе на произнето градиво
27.недеља
Миропомазање и васпитање у Православној цркви
Разликовање нетварног и тварног
Вежбе на произнето предавање
28. недеља
Подвижништво и васпитање
Деца и молитва
Вежбе на тему изложеног предавања
29. недеља
Покајање као предуслов у педагогији
Педагошко предање Цркве
Вежбе на тему предавања
30. недеља
Појам обожења
Захтеви савременог света
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Вежбе на произнето градиво
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