
6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

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

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
20
10

Основне академске студије
Методика наставе 2

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Текст-метода, дијалошка, монолошка метода

Литература
Павле Илић, Српски језик и књижевност у настави теорији и пракси ( Методика наставе), Нови Сад,Змај. 2003.

Број часова активне наставе недјељно током семестра/триместра/године

Стјепко Тежак, Теорија и пракса наставе хрватскога језика 1, Школска књига, Загреб, 1996.
Миливој Солар,  Теорија књижевности, Школска књига, Загреб, 1997.
Нeџад Пашић, Методика босанског језика, Просвјетни лист, Сарајево,1999.

Психологија

Испуњене предиспитне обавезе положен испит: Методика наставе 1

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање студената за практичну примjену сазнања из методике језика.

Хоспитовање у основној и средњој школи по 10. часова различитих штива, писање, припрема за
час. Одржавање практичне наставе, по један успјешан час.

Упознавање студената са основним методичким проблемима и карактеристикама наставе  језика и
књижевности у основној и средњој школи.

Садржај предмета
Методичко-функционални поступци у настави језика, кориштење умjетничког текста, илустрације у настави језика, сазнајни
пут и структура часа, функционални појмови у настави језика. Настава фонетике и фонологије спознаја на два нивоа:
теоретски ниво (појмови, појаве, процеси, правила, разврставања) и практични ниво (вjежбе, стваралачка примjена).
Настава морфологије и творбе ријечи – ријечи, врсте и облици ријечи, методичка обрада појединих врста ријечи, начини
грађења ријечи (творба извођењем и слагањем, изведенице, сложенице, посуђенице). Настава синтаксе – синтаксема,
синтагма и реченица, дијелови реченице (главни и зависни), врсте реченица, анализа реченице и методички поступци.
Настава лексикологије – лексема, лексика, лексикографија, рјечници, енциклопедије, причање и писање о ријечима,
састављање рјечника, вјежбе (лексичке, семантичке, етимолошке).


