Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Психологија
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Методика наставе 1
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Услов
Испуњене предиспитне обавезе
Циљ
Упознавање студената са основним методичким проблемима и карактеристикама наставе језика и
предмета
књижевности у основној и средњој школи.
Исход
Оспособљавање студената за практичну примјену сазнања из наставе језика и књижевности.
предмета
Садржај предмета
Методе у настави језика и књижевности. Принципи наставе језика и књижевности. Наставни план и програм језика и
Теоријска
књижевности. Методика наставе књижевности. Знаковни (семиотски) приступ умјетничком тексту.
настава

Интерпретација књижевноумјетничког дјела. Јединство анализе и синтезе у настави књижевности. Методичке радње у
проучавању књижевних дјела. Читање у настави књижевности – врсте читања. Мотивација ученика за читање, слушање и
доживљавање књижевноумјетничког дјела. Истраживачки задаци у проучавању књижевног дјела. Локализација текста –
шира локализација текста, ужа локализација текста.
Умјетнички доживљаји као чиниоци књижевне интерпретације. План текста – тумачење непознатих ријечи и израза у
тексту. Обрада књижевног дјела анализом литерарних мотива – мотивацијске структуре, стваралачки ставови према
мотивима.

Писање писмених припрема за час. Одржавање практичне наставе, по један успјешан час.
Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)
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Број часова активне наставе недјељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
Методе
извођења
наставе

2
Теоријска предавања, интерактивна настава, студентске презентације и други практични задаци.

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

