Студијски програм: ОАС Учитељ
Назив предмета: Увод у методику наставе немачког језика
Наставник: Марија М. Станојевић Веселиновић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Познавање немачког језика на C1 нивоу Заједничког европског оквира
Циљ предмета
Слушањем наведеног предмета стичу се теоријска знања о учењу и подучавању немачког као страног језика, као
и методе којима се може обликовати настава немачког језика као страног у следећем смислу: настава је
оријентисана на развијање компетенција (разумевање слушањем и читањем, писање и говор на C1 нивоу),
настава је методолошки разноврсна и мотивишућа. Учи се методолошка организације наставе према фазама часа
(уводни део, главни део, завршни део), избор одговарајућег типа наставе, облика рада, игровне активности и
задатака за увежбавање градива, наставних средстава. Након дела о теоријама учења и усвајања језика и о
факторима који утичу на учење страног језика следи примена у настави, тј. пракса.
Исход предмета
Студент ће моћи да:
- организује наставу где ће својим ученицима пренети лингвистичке основе успешне комуникације
- обликује наставу немачког као страног језика према плану и програму учења немачког језика као и према
циљевима
- употреби смислено и циљано језичке задатке и вежбе, интеракцију, материјале за учење као и
мултимедијална средства
- разуме и примени материјале за подучавање немачког као страног језика
Садржај предмета
Теоријска настава
Преглед најбитнијих метода у настави немачког као страног језика, пре свега граматичко-преводилачке методе,
директне методе, аудиолингвалне и аудиовизуелне методе, еклектичке и комуникативне методе. Кратка историја
методике наставе немачког као страног језика. Улога ученика као индивидуе у методици, резултати
неуролингвистике, методе и њихове карактеристике. Планирање часа, процес евалуације и самоевалуације у
циљу даљег стручног усавршавања.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Дискусија, семинарски рад, презентација, рад у пару и групи на решавању задатака и практичној примени знања
стеченог на предавањима, пројектни рад. Консултације у вези са самосталним радом студента.
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Број часова активне наставе: 45

Теоријска настава: 30

Практична настава: 15

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, истраживачки рад – семинарски рад, презентација
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