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укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
60 h
84 h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
144h семестрално
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. Појмовно одреди дидактичку теорију и тангентне појмове посебно дидактичку метатеорију.
2. Образложи улогу и класификације дидактичких теорија; идентификујe полазишта,
Исходи учења
компоненте, домете и ограничења програмом предвиђених теорија.
3. Сазнања о дидактичким теоријама примјењујe у изучавању и унапређивању наставе и
образовања.
Условљеност
нема
Наставне методе интерактивне методе, дијалог,..
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Садржај
предмета по
седмицама

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

1. Појам дидактичка теорија, метатеорија и тангентни појмови. Улога дидактичких теорија.
2. Класификације дидактичких теорија.
3. Теорије материјалног и формалног образовања.
4. Дидактички структурализам берлинске школе.
6. Клафкијева критичко-конструктивна дидактичка теорија.
7. Шулцова теорија поучавања. Теорија курикулума Кристине Мелер.
8. Винкелова теорија наставне комуникације.
9. Теорија развијајуће наставе.
10. Кибернетичке теорије.
11. Теорија етапног формирања умних радњи.
12. Остале теорије (когнитивистички засноване, духовно научно педагошки утемељене).
13. Чиниоци наставе у свјетлу дидактичких теорија.
14. Идентификација и конципирање истраживања и унапређивања наставе у духу дидактичких
теорија.
15. Идентификација и конципирање истраживања и унапређивања наставе у духу дидактичких
теорија.
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студија случаја – групни рад
тест/ колоквијум
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