ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабуси
Протојереј ставрофор др Драгомир Сандо, ванр. професор

Богословско-катихетски програм: III и IV; V и VI семестар
Предмет: ОСНОВИ ПРАВОСЛАВНЕ ПЕДАГОГИЈЕ
Група: изборни предмет,
Фонд часова: / 2 + 0
Испит: усмени
Предиспитне обавезе: семинарски рад

САДРЖАЈ:
Увођење слишалаца у област основа црквене педагогије, њеног
појма, области и значења како етимолошко-терминолошког, тако и
црквено-литургијског схватања. Посебно указивање на космолошке,
христолошке, антрополошке, теантрополошке и еклисиолошке
димензије области које подразумевају образовање и васпитање
личности у Цркви као и саме методологије кроз примере Светих
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.

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 четврти семестар студија, Богословско
педагошког 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 основе православне педагогије: увод, појам, циљпредавање
2. недеља
Појам педагогије
3. недеља
Савремено разумевање педагогије
4. недеља
Област педагогије
5. недеља
Педагошки процеси
6. недеља
Структура педагошког знања
7. недеља
Различити приступи образовању

8. недеља
Одлике правослабне хришћанске педагогије
9. недеља
Перспективе хришћанске педагогије
10. недеља
Целовитост хришћанске педагогије
11. недеља
Деца у историји богоизабраног народа
12.недеља
Рађање месијанског Детета
13. недеља
Царство Божје и деца
14. недеља
Велики и мале пред Богом
15. недеља
Апостолске поуке о васпитању
16. недеља
Нови основи васпитања
17. недеља
Значај породичне припадности детета
18. недеља
Научни статус педагогије
19. недеља
Педагогија као богословље
20. недеља
Божанско и људско у васпитању
21. недеља
Православно васпитање као богочовечанско садејство

22. недеља
Амартиолошка димензија православне педагогије
23. недеља
Усиновљење у Христу
24. недеља
Димензија црквеног образовања и социјализација
25. недеља
Смисао врлинског живота
26. недеља
Борба против страсти и васпитање
27. недеља
Молитва као васпитни акт
28. недеља
Духовне опасности и васпитање
29. недеља
Есхатолошка усмереност хришћанске педагогије
30. недеља
Философија васпитања по Христу
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