
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Српски језик и књижевност 

II циклус студија I година студија 

Пун назив предмета САВРЕМЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

Катедра  Катедра за србистику –Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

МСЈ1-3 бавезни I 5 

Наставник/ -ци др Војо Ковачевић, редовни професор; др Бранко Летић, емеритус 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 3 0 103,6 77,7 0 1,7 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
105 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
181,3 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
286,3 семестрално 

Исходи учења 
Унапређивање и богаћење наставе српског језика и књижевности , постизање што бољих васпитних 
и образовних резултата, усавршавање наставних програма, уџбеника, стручне литературе и 
наставних средстава.. 

Условљеност Нема услова за слушање предмета.  

Наставне методе Вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

Класична и савремена настава српског језика и књижевности  
Методички поступци у проучавању књижевних дјела 
Традиционални и савремени  системи у настави граматике 
Методолошки проблеми истраживања у настави књижевности 
Примјена савремених метода у настави српског језика 
Облици савременог наставног рада у настави књижевности 
Тумачење језичко-стилских особености у књижевном дјелу 
Колоквијум 
Врсте и значај савремене наставе (проблемска, настава откривањем, програмирана,, развијајућа, 
телевизијска, интерактивна, пројектна, компјутерска и др.) 
Улога и значај комуникације у савременој настави 
Упознавање савремених врста наставе и њихова примена у наставној пракси 
Жанровски модели у настави књижевности 
Методика  као аутономна и интердисциплинарна наука 
Истраживачки задаци у настави језика и књижевности 
Култура изражавања у настави српског језика 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

 Милија Николић 
Методика наставе српског језика и књижевности, 
Завод за издавање уџбеника, Београд 

1999  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 5 5 

домаћа задаћа 5 5 

1. колоквијум 10 10 

2. колоквијум 10 10 

семинарски и реферати 30 30 

                                                 
 



Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 40 40 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


