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Студијски програм: Разредна настава 

II циклус студија I година студија 

Пун назив предмета САВРЕМЕНА МETOДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ I 

Катедра  Студијски програм за разредну наставу - Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

М-РН1-4/1 Изборни I 7 

Наставник/ -ци др Бранка Брчкало, ванредни професор 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 
оптерећења  

П АВ So П АВ ЛВ                So 

3 2 2,16 97,1 64.7 0 2,1 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
75h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
161,8h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
236,8h семестрално 

Исходи учења 

Студент је оспособљен да: 
1.самостално истражује на подручју методике наставе српског језика 
2.критички се односи према методичкој теорији и пракси 
3. примјењује савремене методе и поступке у настави 
4.успјешно и одговорно комуницира у школском окружењу 

Условљеност Нема условљености за пријављивање и полагање предмета 

Наставне методе Предавања, вјежбе, практична настава, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Настава почетног читања и писања - појам и значење; циљеви и задаци; улога наставника; 
2. Захтјеви у  настави почетног читања и писања; структура наставе почетног читања и писања 
3. Писмене вјежбе у настави почетног читања и писања; Компјутер у настави почетног читања  
4. Читање у настави српског језика; врсте читања 
5. Књижевноумјетнички текст 
7. Припремање ученика за школску интерпретацију књижевног дјела 
8. Методичка структура часа обраде књижевноумјетничког дјела; различити модели обраде дјела 
9. Граматика и правопис српског језика; прожимање наставе језика, књижевности и говорне културе 
10. Нормативна и функционална настава граматике 
11. Однос наставе језика и наставе књижевности 
12. Настава говорне културе 
13. Методика наставе писменог изражавања 
14. Писмене вјежбе и састави у настави српског језика и књижевности 
15. Позориште, филм, телевизија и нови медији у настави српског језика 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година 

Николић, М. 
Методика наставе српског језика и књижевности,  
Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 

1999. 

Вучковић, М. 
Методика наставе српског језика и књижевности 
Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 

1993. 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година 

 Милатовић, В. 
Методика наставе почетног читања и писања 
Београд: Topy 
 

2005 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента 

Предиспитне обавезе 

 присуство предавањима/ вјежбама 

практично одржан један огледни час из језика 

израда домаћих задатака 



 тест/ колоквијум 

Завршни испит 

 завршни испит (усмени/ писмени) 

УКУПНО 
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Датум овјере  

 


