
ДИДАКТИКА 
План извођења наставе 

 
Студијски програми: ОАС Учитељ, ОАС Васпитач у домовима 
Школска 2020/21. година (јесењи семестар) 
Предметни наставник: доц. др Душан Ристановић 
Алат за онлајн наставу: ZOOM  
Линк за приступ -  
https://us04web.zoom.us/j/9092523772?pwd=Q1JLRVBmeTVVbEVRcFZwTVNsZWN0Zz09 
LMS: Moodle (курс: Didaktika) 

 
Недеља  Онлајн настава Задаци за групни/самостални рад 
1.  
23.9.2020. 
9.00-10.30 h 

I ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ ДИДАКТИКЕ 
1. Увод у предмет (Упознавање студената са циљевим и исходима предмета,  
правима и обавезама студената, начинима рада, бодовањем активности, 
предиспитним обавезама, начином полагања испита, литературом и сл.). 
2. Увод у дидактику (Основни дидактички појмови) 

 

2.  
30.9.2020 
9.00-10.30 h 

1. Развој дидактичке мисли (Развој схватања о дидактици). 
2. Систем дидактичких дисциплина. Дидактика и друге науке. 

 

3. 
07.10.2020. 
9.00-10.30 h 

II КУРИКУЛУМ 
1. План и програми наставе и учења.  
2. Ученичке компетенције. 

 

4. 
14.10.2020. 
9.00-10.30 h 

1. Васпитно-образовни циљеви (Појам и функција, врсте). Исходи учења и  
наставе.  
2. Образовни стандарди. Садржаји наставе (избор и модели распоређивања). 

Писање исхода учења за наставну  
тему из предмета по избору. 

5. 
21.10.2020. 
9.00-10.30 h 

1. Појам и суштина курикулума. 
2. Припрема за праксу. 

 

6. 
28.10.2020. 

Интегрисана пракса I – Циљеви и исходи наставе. Посматрање часова на РТС-у и 
формулисање циљева и исхода. 

7. 
04.11.2020. 
9.00-10.30 h 

1. Рефлексија праксе. 
III НАСТАВА – СУШТИНА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
2. Настава – појам, суштина и функција наставе. Класификација наставе – врсте 
наставе. Фактори наставе (Компоненте наставног процеса). 

 

https://us04web.zoom.us/j/9092523772?pwd=Q1JLRVBmeTVVbEVRcFZwTVNsZWN0Zz09


Недеља  Онлајн настава Задаци за групни/самостални рад 
11.11.2020. КОЛОКВИЈУМ I  
8. 
18.11.2020. 
9.00-10.30 h 

1. Спољашња организација наставе (Разредно-предметно-часовни систем). 
2. Израда симетричног и асиметричног распореда часова. 

Kритичка анализа покушаја 
реформисања разредно-предметно-
часовног система (школа без  
разреда, флексибилни распоред  
часова, Јена-план). 

9. 
25.11.2020. 
9.00-10.30 h 

1. Унутрашња организација наставе (Структура наставног процеса). 
2. Критичка анализа писане припреме (сценарија) за наставни час. 

Гледање видео снимка часа и  
критичка анализа структуре  
наставног часа и примењених 
активности наставника и ученика. 

Термин ће бити 
утврђен  
договором 

КОЛОКВИЈУМ I - ПОПРАВНИ  

10. 
02.12.2020 
9.00-10.30 h 

1. Радионица на тему Настава у нашим школама – перспектива будућих  
наставника. 
2. Традиционални и савремени приступи настави. 
3. Припрема за праксу. 

 

11. 
(Само за студенте 
ОАС Учитељ.  
Термин ће бити 
утврђен  
договором) 

1. Организација наставе у комбинованим одељењима.  

12. 
09.12.2020. 

Интегрисана пракса II  

Термин ће бити 
утврђен  
договором 

КОЛОКВИЈУМ II  

13.  
16.12.2020. 
9.00-10.30 h 

IV НАСТАВА КАО ПРОЦЕС ПОУЧАВАЊА И УЧЕЊА 
1. Рефлексија праксе 
2. Наставни облици – фронтални и индивидуални.  

Сарадња ученика у пракси –  
критичка анализа сценарија у  
којима су наведени примери 
различитих групних активности 
ученика. 
 



Недеља  Онлајн настава Задаци за групни/самостални рад 
14. 
23.12.2020. 
9.00-10.30 h 

1. Наставни облици – тандем (рад у пару) и групни. Групни рад – Каталог правила. 
Јачање свести о правилима и  
увиђање неопходности постојања 
правила у групном раду. 

15. 
30.12.2020. 
9.00-10.30 h 

1. Дидактичке (наставне) стратегије, модели и методе.  

 


