


Термин дидактика
Предмет дидактике
Задаци дидактике
Дидактика у систему наука
Основни појмови дидактике
Однос дидактике и методика



Смисао (општи циљ) 
наставе
Задаци наставе
Специфичности сазнајног 

процеса у настави



Дидаскеин – поучавати, обучавати
Дидактикос – поучен, обучен
Дидаскалос – учитељ 
Ријеч први употријебио њемачки 

мислилац и реформатор школства Ратке 
у спису “Меморијал”

Чешки педагог и дидактичар Јан Амос 
Коменски – “Велика дидактика” (1632) –
допринио да се термин ДИДАКТИКА 
устали у теорији и наставној пракси



 Цјелокупност наставе и образовања
Подручје дидактичких истраживања:

 Законитости,
 Задаци,
 Циљеви,
 Садржаји, 
 Начела,
 Правила,
 Чиниоци, 
 Токови,
 Облици,
 Методе,
 Средства,... у настави, ван наставе, у 

(само)образовању  



Развој научне теорије
Прогресивно мијењање праксе 

образовног процеса
Фундаментална истраживања (садржаји, 

циљеви, токови, ефекти,...)
Развојна истраживања (промјене у 

пракси)
Примијењена истраживања (побољшање 

квалитета праксе наставе и образовања)



ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА
МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПОЈЕДИНИХ 

ПРЕДМЕТА И ВАСП.-ОБР. ПОДРУЧЈА
Остале педагошке научне дисциплине
Логика
Гносеологија
Психологија и психолошке дисциплине
Социологија (социологија образовања)
Информатика, архитектура, хигијена, 

физиологија, анатомија, ергологија,...



Образовање
Настава
Ученик
Наставник
Наставни садржаји
Материјално-техничка основа наставе



 Јединствен васпитно-образовни процес
Руководство наставника
Планско и систематско одвијање
Рад са релативно сталном групом 

ученика
Циљ: усвајање друштвено 

верификованих програмских садржаја и 
развијања свих потенцијала ученика до 
личних максимума



 ДИДАКТИКА –
СВЕОБУХВАТНА 
МЕТОДИКА

 МЕТОДИКА –
СПЕЦИФИЧНА 
ДИДАКТИКА

 Специфичности 
садржаја одређеног 
наставног предмета

ДИДАКТИКА

методика методика методика



 ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИЗАМ
 ДИДАКТИЧКИ ФУНКЦИОНАЛИЗАМ

САВРЕМЕНО СХВАТАЊЕ:
 Активно и стваралачко усвајање знања, вјештина 

и навика
 Формирање погледа на свијет
 Подстицај и развој психофизичких способности
 Стицање општих и струковних знања и 

професионално оспособљавање
 Демократска партиципација ученика и 

наставника у свим етапама наставе
 Оспособљавање за самостално и стваралачко 

испољавање и развијање, те за доживотно 
самоучење



ОБРАЗОВНИ (знања, вјештине и навике)
ФУНКЦИОНАЛНИ (РАЗВОЈНИ, 

ФОРМАТИВНИ) – способности (физичке, 
интелектуалне, говорне, математичке, 
стваралачке, естетско-умјетничке, 
психомоторне,...)

ВАСПИТНИ (интелектуално, физички, 
радно, морално и естетско)



Индуктивни пут
Дедуктивни пут

Разлике између сазнања у науци и 
настави:

1. циљ науке је сазнање нових истина, а у 
настави ученици треба да овладају већ 
откривеним истинама

2. наука – сложена методологија открића; 
настава – упрошћен пут сазнања.

3. научник – самостално савлађује препреке; 
ученик – помаже му наставник

4. сазнање у настави је убрзано, а у науци то 
траје и неколико вијекова



Формулисати примјер образовног 
задатка!

Формулисати примјер функционалног
задатка!

Формулисати примјер васпитног 
задатка!



ПРОБЛЕМАТИЗОВАТИ ОПРАВДАНОСТ 
ИНДУКТИВНОГ ПУТА САЗНАЊА У 
НАСТАВИ!

ПРОБЛЕМАТИЗОВАТИ ОПРАВДАНОСТ 
ДЕДУКАТИВНОГ ПУТА САЗНАЊА У 
НАСТАВИ!



Идентификовати празне ходове у 
настави (могућности скраћења 
наставног процеса)!

Идентификовати потребе 
продужавања наставног процеса у 
односу на актуелни!




