Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Енглески језик и књижевност
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Методика наставе страних језика 1
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњене предиспитне обавезе.

O-oбавезни

Циљ
предмета

Да студенти овладају неопходним теоријским знањима и вештинама за самостално држање наставе страног језика на
предшколском, основном и средњошколском узрасту ученика.

Исход
предмета

Од студенaта се очекује да се упознају са теоријама, садржајима, областима и темама релевантним за наставу језика; да
разумeју и презентирају сложене проблеме којима се методика бави; да стекну неопходна искуства и науче вештине за
припрему и презентацију пројеката; да науче да припреме и користе хендауте у презентацији; да овладају основним
теоријским знањима значајним за наставу и учење језика; да савладају теорију везану за различите приступе, методе и
технике.

Садржај предмета
Предмет и задаци методике наставе страних језика, учесници наставног процеса, матерњи језик L1, страни језик L2,
Теоријска
усвајање/учење језика. Циљеви и настава, мотивација. Методологија и техника наставног процеса: дидактички чин, метод,
настава

приступ, план и програм, веза методике са сродним дисциплинама. Теорије о учењу L2, Крешенове хипотезе о усвајању
L2. Језички контакти и доминантни језици у нашем окружењу, доба прије реформе у учењу страних језика. Формални
методи; Ј.А.Коменски-први покушај реформе, претеча новог метода-Гуен, директни методи, В.Фиетор, О.Јаспер Сен,
Х.Е.Палмер. Интезивни методи АСТП и аудио-орални метод, допринос Блумфилда и Боаса, ситуациони методи.
Комуникативни приступи, појмовно функцијски и комуникативни приступу. Хуманистичко афективни приступи: ТПР (Total
Physical Response), Community Counselling. The Natural Approach, The Silent way, Сугестопедија, Интегрални (комбиновани)
методи. Фактори који утичу на наставу страног језика – општи Фактори који утичу на наставу страног језика – лични.
Наставникова личност, вишеструке интелигенције, стилови учења, classroom management.

Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)

Да успешно увежбају коришћење техника и метода за наставу страних језика; да овладају неопходном терминологијом
Методике наставе страних језика; да препознају и компетентно расправљају о важним проблемима методике данас; да
стекну неопходне вештине и искуства везана за тимски рад; и да развију свест о особености значаја сваког појединца за
успех целог тима.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
2
Методе
извођења
наставе

Остали часови

2
У првом модулу након уводних предавања, демонстарција и радионица наставника, студенти се баве теоријским темама у
форми индивидуалних пројеката и презентација, показујући оригиналност и креативност, како у изради хендаута, тако и у
начину на ком врше презентацију. У другом модулу, након уводних радионица, демонстрација и инструкција,
индивидуално, у пару и у малим групама студенти демонстрирају савладане методе, технике, итд.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
5 писмени испит
практична настава
15 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
10

поена
30
20

