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Шифра 

предмета 
Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 
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Условљеност другим предметима 

Нема условљености. 

Циљеви изучавања предмета: 

Студенти ће се упознати са врстама силабуса и наставних материјала, те се бавити њиховом 

израдом и примјеном у педагошкој пракси. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће моћи да израђују силабусе који ће им бити представљени током курса и врше 

анализу потреба. Такође, студенти ће се оспособити за скупљање, израду и обраду наставног 

материјала који ће користити у педагошкој пракси. 

Садржај предмета: 

Студенти ће се упознати са методолошким основама израде силабуса, али и са начинима 

њиховог истраживања. Такође ће се бавити и анализом потреба и научити њено спровођење у 

властитој педагошкој пракси. Истовремено, студенти ће се упознати и са појмом наставни 

материјали, те научити како да практично примјене стечена знања и вјештина унутар педагошке 

и истраживачке праксе. 

Методе наставе и савладавања градива: 



 

 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације, самосталан рад код куће. 

 

Обрађиваће се сљедеће тематске јединице: 

 

- Методолошке основе израде силабуса 

- Силабуси усмјерени на производ 

- Силабуси усмјерени на процес 

- Силабуси усмјерени на садржај 

- Анализа потреба 

- Избор елемената и израда силабуса 

- Истраживања усмјерена на силабусе 

- Савремени трендови у изради силабуса 

- Скупљање наставног материјала 

- Израда наставног материјала 

- Обрада наставног материјала 

- Евалуација наставног материјала 
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Облици провјере знања и оцјењивање: 

 



 

 

Семинарски радови     50 

Завршни испит     50 

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Жељка Бабић 

 



 

 

 

 


