
МЕТОДИЧКИ ПРАКТИКУМ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
Четврта година ОАС   

Студијски програм Учитељ 

Пролећни семестар 2021/2022. 

 

ПРЕДАВАЊА   

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 
Пленумски састанци на факултету последње суботе у месецу у 11.05.  

 

 

7. фебруар 

Научно-популарни и информативни текстови у млађим разредима основне школе 

 

21. фебруар  

Одломак романа и роман у настави трећег и четвртог разреда основне школе 

 

7. март 

Управљање одељењем 

 

21. март 

Учење у центру  

 

4. април 

Мотивација за учење 

 

18. април 

Наставник као рефлексивни практичар  

Повратна информација 

 

16. мај 

Оцењивање у настави српског језика 

 

Називи тема за предавања у пролећном семестру уопштено су формулисани, а садржаји ће бити 

прилагођени и повезани са наставом школског предмета Српски језик у млађим разредима основне 

школе.   

 

Предиспитне обавезе (провера рукописа, правописа и познавања садржаја програма наставе и 

учења) биће реализоване према унапред утврђеном распореду и договореним терминима 

на пленумским састанцима на факултету / преко Зума / видео-позивом преко апликација 

 и   

 

 

ВЕЖБЕ   

Пролећни семестар 2021/2022. 

Доц. др Маја Димитријевић  



 

 

Зум платформа 

https://us04web.zoom.us/j/7454775651?pwd=dkRvWnRDdk1mUnBCT2hYZkYxb1oxQT09 

Meeting ID: 745 477 5651 

Passcode: 7454775651 
 

ПРВА И ТРЕЋА ГРУПА: сваког понедељка у 18.45 

Први час: 7. фебруар 

 

ДРУГА И ЧЕТВРТА ГРУПА: сваког уторка у 18.45 

Први час: 8. фебруар 

 

 

Мудл платформа 

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 до 

следећег часа реализовати и поставити на Мудл.  

 

********* 

Студенти ће анализирати дидактичко-методичке елементе снимљених наставних 

материјала/часова. Студенти ће у договору са учитељима и предметним наставником припремати 

одређене часове који ће моћи да буду снимљени и вредновани у оквиру предметних испитних 

обавеза.     

 

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. 

 

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).  

 

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ  

ПОНЕДЕЉАК и УТОРАК 

15.30–16.30 

Зум платформа 

мејл: mаја0205@gmail.com 

видео-позив 

 

mailto:mаја0205@gmail.com

