
Распоред предавања за предмет Основе домске педагогије 

пролећни семестар 2022/23. 

 

 

Распоред предавања по недељама 

недеља  Садржај предмета по седмицама: 

1 Дијагностика као услов за успешан васпитни рад 

2 Групна динамика 

3 Конфликти у групи 

4 Облици васпитног рада у Дому 

5 Рад у малој групи 

6 Колоквијум;  
 

7 Радионице као облик васпитног рада 

8 Поправни колоквијум ; 

9 Индивидуални рад са учеником 

10 Организација слободног времена 

11 Сарадња Дома са породицом и школом 
12 Евалуација у васпитном раду 
13 Професионализација и образовање васпитача у Домовима 

 

 

Литература 

1. Јешић, Д. (2008). Домска педагогија. Јагодина: Педагошки факултет. (стр. 0-109). 

 

Испитна питања се налазе на сајту у делу Материјали за наставу (предмет Основе 

домске педагогије). 

 

обавезе поени 

Присуство настави 10 

Активност на часу 10 

Колоквијум 1 30 



СИР 20 

 

Усмени испит 30 

Укупно  100 

 

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ 

Предиспитна обавеза 1: САМОСТАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 
Теме за самостални истраживачки рад (студент бира једну тему): 

1. Најчешћи узроци конфликата у дому ученика 

2. Интеракција (врсте и облици) у групи 

3.  Облици сарадње међу ученицима у дому 

4. Начини формирања група у дому 

5. Адаптација ученика на дом 

6. Остваривање принципа васпитног рада (одабрати 2 принципа) 

Студенти ове теме раде у време праксе у дому ученика. 

 

Упутство за израду презентације: 

Презентација у Power Point-u 

Дужина презентације 10-15 слајдова 

Структура презентације: 

 1. Насловна страна (назив факултета, наставни предмет, тема, име професора и студента са 

бројем индекса, датум израде презентације) 

2. Разрада теме (увод; значај теме, разрада – приказ запажања, истраживања које је обављено 

у дому, образложење) 

3. Коментар-закључак 

4. Извори (коришћена литература и интернет адресе) 

 

РОК ЗА ПРЕДАЈУ САМОСТАЛНИХ РАДОВА 15. МАЈА 2023. 

 

 

Предиспитна обавеза 2: ЗАДАТАК ЗА ПРАКСУ- Анализа једне педагошке ситуације 

или проблема у дому ученика 

 
Одаберите једну педагошку ситуацију или проблем у дому ученика, опишите га и дајте 

препоруку, како би васпитач требало да поступи у датој ситуацији. 

Упутство за израду задатка: 

Текст у Word формату, дужине до 3 куцане стране (величина слова 12) 

Структура рада: 

 1.  страна (назив факултета, наставни предмет, тема, име професора и студента са бројем 

индекса, датум израде рада) 

-Опис ситуације, проблема; могући узроци настанка проблема, понашање ученика, 



понашање васпитача. Могући начини решења, поступци васпитача приликом решавања 

ситуације, однос васпитача према ученику.  

- Коментар-закључак 

 

РОК ЗА ПРЕДАЈУ ЗАДАТАКА ЗА ПРАКСУ КРАЈ МАЈА 2023. 
 

 

Професор: проф. др Биљана Стојановић /biljanastojanovic23@yahoo.com/ 

Сарадник: мас. Драган Лукић /domskapedagogija@gmail.com/ 


