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Циљ предмета
Најважније методолошке теме о учењу и подучавању страног језика, стицање основних знања и вештина у области
учитељских компетенција. Рефлексија о повезивању теоријског знања са праксом подучавања немачког језика. Развијање
свести о методици наставе страног језика као о науци учења и подучавања немачког језика на различитим
институционалним нивоима: вртићу, основним школама, средњим школама, факултетима, разним едукацијама које
функционишу као део целоживотног учења. Упознавање са савременим техникама, стратегијама и методама,
самоевалуација сопствених способности као и посматрање и праћење потреба ученика као и њиховог процеса учења.
Студент влада познавањем немачког језика и као језика на ком се предаје и као садржаја наставе.
Исход предмета
Студент ће моћи да:
- организује наставу у смислу: бира како ће спровести наставну јединицу, како ће обликовати циљеве учења, методе
подучавања (методолошке основе, ток часа, социјалне форме)
- опише, објасни, спроведе и евалуише учење и подучавање
- познаје моделе планирања, структурирања и анализе наставе
- разуме и примењује материјале за подучавање немачког као страног језика
- планира континуирано стручно усавршавање
Садржај предмета
Теоријска настава
Методологија наставе немачког језика, повезаност са другим наукама (неуролингвистике, културологије итд.). Теорије
учења и усвајања језика. Одређивање наставних циљева као и циљева учења. Преглед најбитнијих метода у настави
немачког као страног језика, пре свега граматичко-преводилачке методе, директне методе, аудиолингвалне и
аудиовизуелне методе, комуникативне методе, еклектичке методе. Специфичне форме у настави страног језика.
Самосталност у учењу: стилови учења, стратегије и технике читања. Наставни материјали и улога уџбеника у настави.
Кратка историја методике наставе немачког као страног језика. Улога ученика као индивидуе у методици. Језичке
вештине, лингвистичка компетенција, комуникативна компетенција. 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, писање портфолиа. Консултације у вези са самосталним радом студента.
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Број часова активне наставе:
Теоријска настава: 30
Практична настава: 15
45
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације, истраживачки рад – семинарски рад, презентација
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испит
50
колоквијум-и
портфолио
20
семинар-и
20

