УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факутет Пале
Студијски програм: Педагогија
I циклус студија
Пун назив предмета
Катедра

IV година студија

МЕТОДИКА РАДА ПЕДАГОГА
Катедра за педагогију- Филозофског факултета у Палама

Шифра предмета

Статус предмета

ПД 7-2
обавезан
Наставник/ -ци
др Мирјана Самарџић Јелчић, доцент
Сарадник/ - ци
др Мирјана Самарџић Јелчић, доцент
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)
П
2

АВ
2

ЛВ
0

Семестар

ECTS

VII

5

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)
П
42

АВ
42

ЛВ

Коефицијент
студентског
оптерећења So
So
1,4

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
60h
84h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
144h семестрално
1. теоријско, практично и истраживачко разумијевање и уважавање професије педагога у
образовно-васпитним установама (вртићу, домовима, центрима).
2. усвајање теоријских и практичних аспекта педагошко-дидактичких захтјева
Исходи учења
3. обављање функције и подручја рада педагога.
4. критичко разматрaње, разумијевање и рјешавање проблеме са којима се сусреће педагог у
васпитно-образовним установама (вртићу, домовима, центрима)
5. рад и сарадња са субјектима у васпитно-образовним установама (вртићу, домовима, центрима)
Условљеност
Нема условљености
предавања и вјежбе, рад у паровима и групама, самосталан рад студената, презентација, дискусија
Наставне методе
и консултације
1. Развојни пут професије и схватање улоге педагога у установама. Професија - педагог
2. Методика рада педагога у систему педагошких дисциплина и других наука и научних дисциплина
3. Функције и улоге педагога у васпитно-образовним установама (вртићу, домовима, центрима)
4. Планирање и програмирање рада педагога. Израда годишњег плана и програма педагога
5. Непосредни и савјетодавни рад педагога са васпитаницима у установама
6. Рад педагога са васпитаницима ометеним у развоју и са васпитаницима са поремећајима у
понашању
7. Непосредни и савјетодавни рад педагога са васпитачима
Садржај
8. Рад педагога са осталим члановима тима
предмета по
9. Рад педагога са васпитачима почетницима
седмицама
10. Савјетодавни рад педагога са родитељима у устновама (вртићу, домовима, центрима)
11. Рад педагога на праћењу и унапређивању учења и ваннаставног рада у установама(вртићу,
домовима, центрима).
12. Сарадња педагога и других стручних срадника и директора установе (вртића, дома, центра...).
13. Рад педагога на оспособљавању и стручном усавршавању кадрова у устновама (вртићу,
домовима, центрима).
14. Аналитичко - истраживачке активности педагога у установама ; Документација у раду педагога у
установама
15. Практични рад студената у вртићима, домовима, центрима за социјални рад и другим центрима
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Методика предшколског васпитања и образовања –
теорија и пракса цјеловитих програма предшкослког
учења, Филозофски факултет и ИП „Нова школа
Спасојевић, П.
2013.
плус“, Бањалука

Metodika rada pedagoga – odabrana poglavlja,
2002.
Filozofski fakultet, Rijeka
Програм предшколског васпитања и образовања у
Спасојевић, П., Николић, С. и
Републици Српској, Министарство просвјете и
2008.
Прибишев Белисин, Т
културе РС
Стандарди квалитета рада васпитача, педагога и
Агенција за предшколско,
директора у предшколском васпитању и
основно и средње
2011.
образовању, Агенција за предшколско, основно и
образовање
средње образовање, Сарајево
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Образовање предшколске деце, Завод за уџбенике
Каменов, Е.
2006.
и наставна средства, Београд
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
10
10%
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
20
20%
тест/ колоквијум
20
20%
Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање
Mušanović, M.

Завршни испит
нзавршни испит (усмени/ писмени)
Web страница
Датум овјере

УКУПНО
www.ffuis.edu.ba

50
100

50%
100 %

