Назив предмета:

Шифра предмета
Статус предмета
12СМНСЈК2
обавезан
Студијски програми за које се организује:
Српски језик и књижевност

Методика наставе српског језика и књижевности 2
Семестар Број ECTS кредита
Фонд часова
VII
7
1+5

Условљеност другим предметима:
Нема условљености
Циљеви изучавања предмета:

Методиком наставе српског језика и књижевности остварују се сљедећи циљеви:
 развијају теоријска и практична знања из области методике;
 стичу способности да се, у скалду са принципом научности и васпитности наставе,
успјешно изводе часови у основним и средњим школама;
 примјењују знања о методској адекватности и методичким радњама приликом
припремања и реализације наставних садржаја у школи;
 усвајају професионална знања и искуства о наставној пракси у области књижевности,
језика и језичког изражавања;
 формирају основе за даљи развој стручних компетенција и професионално бављење
наставом српског језика и књижевности.
Исходи/резултати учења (стечена знања):
Након завшеног курса Методика наставе српског језика и књижевност 2 студент посједује сљедеће
компетенције :






влада наставном методологијом.
способан је за самостално креирање наставног процеса у складу са наставним принципима.
посједује знања о адекватном наставном поступању у датом контексту.
посједује теоријска и практична знања из области савремене наставне методологије.
оспособљен је за самостално организовање и држање наставе из области српског језика и
књижевности.
 оспособљен је за даље самостално развијање знања и умијења из области методике наставе
српског језика и књижевности.
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 Припремање наставих материјала.
I недjеља
Настава језика и писмености (граматичке, правописне, стилске, лексичке вјежбе).
II недjеља
Развијање и његовање језичке културе на часовима српског језика и
књижевности (говорне и стилске вјежбе).
III недjеља
Читалачке компетенције ученика у настави.
IV недjеља
Методичко садејство књижевносг текста, ученика и наставника.
V недjеља
Савремени приступи проучавању књижевних текстова у настави.
VI недjеља
Мјесто теорије и историје књижевности у наставном проучавању књижевних
текстова.
VII недjеља
Хоспитовање у основним и средњим школама.
VIII недjеља Семинарска излагања стручних запажања студената након хоспитовања у
школама.
IX недjеља
Припремање за рад на стручном пројекту. Стварање наставне методологије на
основу одабраних књижевних текстова.

X
XI

недjеља
недjеља

XII недjеља
XIII недjеља
XIV недjеља
XV недjеља

Рад на стручном пројекту – израда припреме за испитни час.
Компаративни приступ мотивисању ученика за читање, доживљавање и
проучавање књижевног дјела.
Концепт савремене наставе српског језика и књижевности. Могућности и
изазови.
Употреба наставних средстава у савременој настави.
Семинарска излагања о одржаним испитним часовима. Дискусија.
Систематизација и закључци.

Недjељно: 6 часова
Литература:

Оптерећење студента на предмету:
У семестру: 90 часова

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 30 бодова
на предиспитним обавезама.
Бодовање предиспитних обавеза:
Присуство часовима предавања и вјежби
Дневник хоспитовања
Испитни час (припрема и држање испитног часа)
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке:
Доц. др Мијана Кубурић Мацура

10 бодова
10 бодова
30 бодова (10+20)

