
Методика наставе 
Студијски програм МАС Образовање професора предметне наставе 

 

 

Часови предавања и вежби из Методике наставе биће организовани и реализовани 

видеоконференцијски, путем веб алата Zoom у складу са важећим распоредом часова, 

према следећем плану по недељама: 

 

I недеља 

12.10.2020. године 

Уводне напомене о начину реализације онлине наставе током јесењег семестра школске 

2020/2021.године. Упознавање студената са веб окружењем за реализацију часова 

пленума и вежби из Meтодике наставе, предиспитним обавезама, начину бодовања 

предиспитних задатака и начину провере знања.  

 

III недеља 

26.10.2020. године 

Дефиниција методике наставе и њена интердисциплинарност. 

Анализа садржаја, циљева, задатака и исхода наставе и учења. 

Писана припрема за час, сценарио за час. 

 

V  недеља 

9.11.2020. године 

Облици и методе наставног рада.   

Примена видео материјала и других мултимедијалних садржаја у настави. Анализа 

примера часова доступних на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. 

 

VII недеља 

23.11.2020. године 

Различити наставни модели рада - теоријске основе и пректични примери. 

 
IX недеља 

7.12.2020. године 

Савремена технологија у настави кроз различите наставне моделе рада. Интерактивна 

наставна средства.  

XI недеља 

21.12.2020. године 

Планирање и припремање наставе; проверавање ученичких постигнућа, тестови знања;  

и вредновање рада ученика. 

 
II, IV, VI, VIII, X, XII недеља 

 

Консултативна настава на захтев студената у вези обрађених наставних садржаја и 

предиспитних обавеза предвиђених за јесењи семестар школске 2020/2021.године. 

 

 

*  *  * 

 

- Као ресурс за анализу практичних предавања, студенти ће користити часове 

доступне на РТС платформи и сајту Министарства просвете, науке и технолошког 



развоја (https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php) у складу са предметом за 

који су се определили. 

- Самостални рад студената биће реализован применом различитих веб алата у 

комбинацији са Google classroom платформом.  

- Сви предиспитни задаци биће постављени на Google classroom платформи, а 

студенти ће благовремено добити кодове за приступ.  

- Сва обавештења у вези наставе Методике наставе биће објављиванa на страници 

Google classroom. 
 

*  *  * 

 

Провере знања биће реализоване континуирано током целог семестра: 

1. Усмено - (Zoom састанци),  

2. Писмено и практично, писањем припрема и сценарија за часове и израда практичних 

задатка у оквиру предиспитних обавеза (Google classroom). 

 

Приступни линк за часове Методике наставе: 
https://us04web.zoom.us/j/6499859927?pwd=MEZQOWFTUnB6M29LU1lGVzNyV0h5Zz09 

 

 

Предметни наставник 

доц. др Оливера Цекић-Јовановић 

o.cekicjovanovic@gmail.com  
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