
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Богословско-катихетски програм 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Академске студије - Основне студије 
Назив предмета Основи православне педагогије 
Наставник (за предавања) Драгомир Сандо 
Наставник/сарадник (за вежбе) Драгомир Сандо 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 10 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 
Услов Уписан трећи/пети семестар основних академских студија. 

Циљ 
предмета 

Циљ предмета је стицање теоријских сазнања православне педагогије, као и сагледавање духовних 
димензија образовања и васпитања у Цркви анализом различитих педагошких праваца кроз 
историју. 

Исход 
предмета 

Формирање научне и професионалне компетенције будућих теолога из православне педагогије, као 
и оспособљавање студената за самостални рад у области православне педагогије. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1.Уводу у основе православне педагогије: увод, појам, циљ 2.Структура педагошког знања 3.Одлике 
православне хришћанске педагогије 4.Деца у историји богоизабраног народа 5.Рађање месијанског 
Детета 6.Царство Божје и деца 7.Апостолске поуке о васпитању 8.Божанско и људско у васпитању 
9.Амартиолошка димензија православне педагогије 10.Смисао врлинског живота 11.Борба против 
страсти и васпитање 12.Молитва као васпитни акт 13.Духовне опасности и васпитање 
14.Есхатолошка усмереност хришћанске педагогијеПрактична 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Због специфичне природе Факултета у систему наставе, а на основу Статута, заступљени су и 
посебни облици наставе, пастирско-катихетска и практично-литургијска пракса. Остварује се 
теоријски и практични увид у различита историјске приступе православне педагогије кроз векове. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
2 1      0 

Методе 
извођења 
наставе 

Вербалне методе,текстуална метода, демонстративна метода. 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 15 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 55 
колоквијуми      
семинари  15     

 


