
 Назив предмета: Педагогија 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

ПФФСЈК Обавезан V   3 

Студијски програми за које се организује:  Српски језик и књижевност 
Условљеност другим предметима:   Нема 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета Педагогија јесте да студенти стекну неопходна знања о 

васпитању, образовању и настави, те да се упознају са научно-историјским развојем ове друштвене науке, 

њеним савременим тенденцијама и улози коју има у данашњем друштву. 

 

Исходи/резултати учења (стечена знања): 
Очекујемо да ће студенти кроз проучавање овог предмета стећи неопходна знања о васпитању и образовању, 

унаприједти своје опште и професионалне компетенције, те стећи знања неопходна за живот, рад и учење. 

Име и презиме наставника и сарадника:  проф.др Небојша Мацановић 

Методe наставе и савладавања градива: Метод усменог излагања, разговора, демонстрације, рада 

на тексту. 

Садржај предмета: 

Припр. недјеља 

I      недjеља 

II     недjеља 

 

III    недjеља 

 

IV    недjеља 

V     недjеља 

VI    недjеља 

 

VII   недjеља 

 

    VIII    недjеља 

IX     недjеља 

 

 

 

X      недjеља 

XI     недjеља 

XII    недjеља 

XIII   недjеља 

XIV   недjеља 

XV    недjеља 

 

Појам, предмет, задаци педагогије 

Основни појмови у педагогији 

Научне основе педагогије 

Развој педагогије кроз историју 

Васпитање – специфичан процес и дјелатност, Циљ и фактори васпитања 

Компоненте васпитања – Интелектуално и морално васпитање 

Физичко и здравствено васпитање 

Естетско и радно васпитање - I колоквиј 

Васпитно-образовни систем у РС 

Школски систем – критика традиционалне и изградња савремене школе 

Савремена школа и њена функција у образовању и васпитању ученика; 

Обиљежја нове генерације ученика 

Успјешни образовни системи у свијету 

Виртуелне школе и виртуелно учење 

Цјеложивотно учење – формално, неформално и информално учење - II колоквиј 

Оптерећење студента на предмету: 

Недjељно:   У семестру: 

Литература:  

1. Микановић, Б., Јевтић, Б. (2015). Педагогија. Лакташи: ГрафоМарк. 

2. Мацановић, Н. (2015). Педагошке актуелности. Бања Лука: Удружење наставникаи сарадника 

Универзитета у Бањој Луци. 

 

Облици провјере знања и оцјењивање:  Писмено (колоквиј и сем. рад) и усмено (завршни испит) 

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке:  проф.др Небојша Мацановић 



 


