
 Назив предмета: Методика наставе српског језика и књижевност 1 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

12СМНСЈК1 Обавезни VI 7 3+3 

Студијски програми за које се организује: Српски језик и књижевност  
Условљеност другим предметима: нема 

Циљеви изучавања предмета:  

Методиком наставе српског језика и књижевности студенти стичу теоријска и практична 

знања из области методике, наставне методологије и дидактике, обучавајући се да као 

наставници/професори, стручно и у складу са принципом научности и васпитности наставе, 

успјешно раде у основним и средњим школама. Изучавање Методике омогућава 

наставнику/професору да уз уважавање дидактичких принципа и провјерене наставне методологије 

стручна знања и умијења из српског језика и књижевности на функционални начин преноси на 

ученике. 

Исходи/резултати учења (стечена знања): 

 

Након завшеног курса Методика наставе српског језика и књижевност 1 студенти посједују сљедеће 

компетенције : 

 

 владају стручном методичком терминологијом.  

 оспособљени су за примјену различитих наставних метода и облика рада у складу са 

наставном материјом.  

 посједују функционално знање из области креирања наставне методологије.  

 критички промишљају наставе ситуације и изазове.  

 посједују теоријска и практична знања о стваралачким поступцима у настави.  

 јасно и прецизно изржавају своја запажања и закључке у вези са конкретним наставним 

ситуацијама.  
 

Име и презиме наставника и сарадника:  
доц. др Мијана Кубурић Мацура  

 мср Нина Говедар  

Методe наставе и савладавања градива: предавања, вјежбе, семинари 

Садржај предмета: 

Припр. недјеља 

I      недjеља 

II     недjеља 

III    недjеља 

IV    недjеља 

V     недjеља 

 

 

 

VI    недjеља 

VII   недjеља 

    VIII    недjеља 

IX     недjеља 

X      недjеља 

XI     недjеља 

XII    недjеља 

XIII   недjеља 

 

  

Увод у методику наставе српског језика и књижевности. Појмовна разграничења.  

Предмет и задаци методике наставе српског језика и књижевности.  

Наставне методе (обавјештајне, стручне, логичке).  

Наставни циљеви (образовни, васпитни, функционални).  

Наставни принципи. Принцип научности и васпитности, принцип 

економичности, принцип условности, принцип повезаности теорије и праксе, 

принцип свјесне активности, принцип очигледности, принцип поступности и 

систематичности, принцип трајности знања и умијења.  

Методичке радње у настави српског језика и књижевности.  

Интеграциони чиниоци тумачења књижевносг дјела.  

Проучавање лирске пјесме у настави.  

Приступ приповијеци у настави.  

Интерпретација романа у настави.  

Наставни приступ драмском тексту.  

Функционални чиниоци у настави граматике.  

Корелација наставе српског језика и књижевности. Корелација наставе српског 

језика и књижевности са другим предметима.  



XIV   недjеља 

XV    недjеља 

Стваралачки поступци у настави српског језика и књижевности.  

Колоквијум.  

Оптерећење студента на предмету: 

Недjељно:  6 часова У семестру: 90 часова 

Литература:  

 

Обавзна:  

1. М. Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Београд: Завод за 

уџбенике и наставна средства. 

2. П. Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси: методика наставе, 

Нови Сад: Змај. 

3. Љ. Бајић, Методички приступ збирци приповедне прозе, Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства. 

4. Љ. Бајић, Књижевно дело Борисава Станковића у настави, Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства. 

5. Љ. Бајић, Одабране наставне интерпретације – друго, допуњено издање, Београд: 

Друштво за српски језик и књижевност Србије. 

6. Љ. Бајић, Проучавање хумористичке прозе у настави, Београд: Завод за уџбенике. 

Додатна:  

Д. Росандић, Методика књижевног одгоја, Загреб: Школска књига. 

З. Мркаљ, Методички цветник: Зборник радова из методике наставе српског језика и 

књижевности, Бања Лука: Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске, 

2016.  

 

Облици провјере знања и оцјењивање:  

 

Предиспитне обавезе носе укупно 50 бодова. На усменом испиту могуће је остварити 50 

бодова. Да би студент имао могућност изласка на испит, потребно је да стекне најмање 25 бодова 

на предиспитним обавезама.  

 

Бодовање предиспитних обавеза:  

 

Пристуство часовима предавања и вјежби                                    10 бодова 

Активност на часовима                                                                    20 бодова 

Колоквијум (тест познавања методичке терминологије)             20 бодова  

 

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Мијана Кубурић Мацура 



 

 

 

 

 
 


