ПЕДАГОГИЈА
Семестар: VI

Број часова: 2+0

ECTS: 3

Шифра предмета:
Наставник: проф. др Драженко Јоргић
Очекивани исходи:
По успјешном завршетку овог семестра, студенти ће бити у стању да:
 познају најновија тумачења о педагогији и предмету њеног проучавања – васпитању;
 критички сагледавају однос педагогије и других наука;
 примјењују сазнања о подручјима васпитања и настави;
 познају могућности и границе дјеловања на личност васпитаника;
 истражују педагошку теорију и праксу;
 воде педагошко-савјетодавни рад са васпитаницима и родитељима.
Тематска подручја (садржаји) предмета:
1. Педагогија – наука о васпитању
2. Однос педагогије и других наука
3. Васпитање – специфичан процес и дјелатност
4. Циљ и задаци васпитања
5. Компоненте васпитања
6. Дидактика – научна дисциплина
7. Циљ, задаци и фактори наставе
8. Дидактички принципи и правила
9. Наставни план и програм
10. Облици наставног рада
11. Наставне методе
12. Наставни системи
13. Ток наставног процеса
14. Васпитни рад у одјељенској заједници
15. Педагошки савјетодавни рад
Извођење наставе:
Настава се изводи у виду интерактивно заснованих и мултимедијски подржаних предавања,
индивидуализованих и интерактивних студентских вјежби и отворених дискусија, семинара и прочитане
литературе.
Праћење рада и провјеравање компетенција студената:
Поред континуираног праћења присуства, активности и напредовања студената у оквиру наставе, вршиће
се и вредновање у оквиру два колоквија и завршног усменог испита, и то на основу сљедећег модела:
1. Присуство и активност на настави (ПАН) – 5 присуство и 5 активност - 10 бодова,
2. Први колоквиј – 0-30 бодова,
3. Други колоквиј – 0-30 бодова и
4. Завршни усмени испит – 0-30 бодова.
Однос бодова и оцјена:
0 – 50 → 5; 51 – 60 → 6; 61 – 70 → 7; 71 – 80 → 8; 81 – 90 → 9; 91 – 100 → 10.
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