МЕТОДИЧКИ ПРАКТИКУМ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Четврта година ОАС
Студијски програм Учитељ

ПРЕДАВАЊА
Јесењи семестар 2021/2022.
Доц. др Маја Димитријевић
Зум платформа
Двочас сваког другог понедељка у 17.00

https://us04web.zoom.us/j/7454775651?pwd=dkRvWnRDdk1mUnBCT2hYZkYxb1oxQT09
Meeting ID: 745 477 5651
Passcode: 7454775651
20. септембар
Заједнички уводни час МППИД и МПСЈК (линк за Методику наставе природе и друштва)
Циљеви предмета и наставне теме
Литература за савладавање садржаја предмета
План и начин рада на часовима
Ангажовање студената и предиспитне обавезе
Начин оцењивања
4. октобар
Формулација исхода учења
Форма и структура писане припреме за час
18. октобар
Почетни сегменти наставног часа (мотивациони део, пишчева биографија, читање, тумачење
непознатих речи)
1. новембар
Наставна интерпретација фабуле, ликова и идејног слоја жанровски различитих књижевних
текстова
15. новембар
Финални сегменти наставног часа (стваралачке активности, домаћи задаци)
29. новембар
Методички приступ домаћој лектири (истраживачки задаци у настави књижевности)
13. децембар
Структура часа граматике и правописа (лингвометодички текст, тематска повезаност, радни
листови и остали прилози)
27. децембар
Научно-популарни и информативни текстови у млађим разредима основне школе
***Предиспитне обавезе (провера рукописа, правописа и познавање садржаја програма наставе и
учења) биће реализоване видео-позивом преко апликација Зум, Вибер и Вотсап према унапред
утврђеном распореду и договореним терминима.

МЕТОДИЧКИ ПРАКТИКУМ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
Четврта година ОАС
Студијски програм Учитељ

ВЕЖБЕ (прва и четврта група)
Јесењи семестар 2021/2022.
Доц. др Маја Димитријевић
Зум платформа (исти линк као за пленумска предавања)

https://us04web.zoom.us/j/7454775651?pwd=dkRvWnRDdk1mUnBCT2hYZkYxb1oxQT09
Meeting ID: 745 477 5651
Passcode: 7454775651
Часови вежби за прву и четврту групу организују се према важећем распореду.
Прва група
Уводни час: 20. септембар, у наставку пленумског састанка на Зуму (18.45–19.30)
Четврта група
Уводни час: 24. септембар (18.45–19.30)
Мудл платформа

Приступна лозинка курса: mnsjk4 (за све студенте четврте године)
Задаци, литература и сви остали садржаји и информације потребни за реализацију наставе
налазиће се на Мудлу. После часова предавања и вежби студенти ће добијати задатке које ће
реализовати и поставити на Мудл.
Студенти
ће
анализирати
дидактичко-методичке
елементе
снимљених
наставних
материјала/часова, а као ресурс ће служити и часови доступни на РТС платформи и сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php).
Самостални рад студената који су положили теоријски део испита биће реализован применом
различитих веб-алата које студенти у договору са предметним наставником одаберу као
најфункционалније.
Студенти волонтери ће у договору са учитељима и предметним наставником припремати одређене
часове који ће моћи да буду снимљени и вредновани у оквиру предметних испитних обавеза.
Провере знања се реализују у континуитету целог семестра – усменим активностима на часовима
вежби, писаним нацртима за часове и другим предспитним задацима у писаној форми и практично
(реализацијом и снимањем часова из предмета Српски језик).

Доц. др Маја Димитријевић
КОНСУЛТАЦИЈЕ
мејл и видео-позив/порука
mаја0205@gmail.com
0659156055
ПОНЕДЕЉАК и ЧЕТВРТАК
16.00–17.00

