ИНТЕРАКТИВНА ПЕДАГОГИЈА
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Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Циљ предмета: Увођење студената у савремена педагошка сазнања о васпитно-образовном
процесу на макро и микро нивоу (теоријске и практичне компоненте); Упознавање са темељним
педагошким појмовима и начелима педагошког рада; Подстицање развоја педагошких и
комуникацијских компетенција неопходних за васпитно-образовно деловање; Припремање
студената за процес доживотног образовања и партиципацију у обезбеђивању квалитета
педагошког рада у целини.
Исход предмета: Познавање и разумевање темељних педагошких појмова и начела педагошког
рада; Развијеност педагошких и комуникацијских компетенција неопходних за успешно
педагошко деловање; Оспособљеност за (само)рефлексију и (само)евалуацију и критички
приступ педагошком раду и појавама.
Садржај предмета
Теоријска настава – Основна питања и проблеми педагогије (основни педагошки појмови;
основна питања развоја личности; аспекти педагошког рада, циљеви васпитно-образовног рада);
Нова парадигма у образовању (конструктивизам као теоријско полазиште интерактивне
педагогије); Међуљудски однос као основа педагошког рада; Интеракција и комуникација у
васпитно-образовној институцији; Образовање усмерено ка ученику и промене у образовној
установи; Педагошке компетенције наставника; Поучавање и учење као интерактивнокомуникацијски процес; Интерактивне методе педагошког рада и њихова примена;
Интерактивно учење; Педагошки рад одељенског старешене; Сарадња са родитељима и другим
учесницима и партнерима педагошког процеса.
Практична настава, вежбе – У раду семинара активно учествују студенти уз менторско
вођење наставника. Стратегија и поступци практичног рада односе се на проблемско излагање
студената, учење откривањем, расправу на унапред најављену тему и сучељавање мишљења.
Израда семинарског рада на предложену или слободно изабрану тему везану за програмске
садржаје. Презентација семинарског рада.
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