
 
   

 

РАЗВОЈ И ИСТРАЖИВАЊЕ НАСТАВНОГ КУРИКУЛУМА 
ПРИРОДЕ И ДРУШТВА (Изборни блок 2) 

План извођења наставе 
 

Студијски програми: ДАС Методика наставе 
Школска 2021/22. година (пролећни семестар) 
Предметни наставници: проф. др Предраг Живковић, проф. др Душан Ристановић 
E-mail: predrag.zivkovic@pefja.kg.ac.rs       dusan.ristanovic@pefja.kg.ac.rs           
ZOOM линк проф. др Предраг Живковић: https://us04web.zoom.us/j/7112410248?pwd=Q3JTcFV5a2d3c0dLdyt4ZEJOVEhZZz09   
ZOOM линк доц. др Душан Ристановић: https://us04web.zoom.us/j/9092523772?pwd=R0w3clpIbnNtMit1SnRxTGlyanlZdz09   
Meeting ID: 909 252 3772  Passcode: GVxC77 

 Тема и садржај Активности наставника и студената 

1. 
 

У договору са 
студентима 

(до краја 
фебруара) 

 
Проф. др 

Душан 
Ристановић 

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.). 

Онлајн настава.  
 

Предавање са дискусијом. 

ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУПИ ИЗРАДИ И 
РАЗВОЈУ НАСТАВНОГ КУРИКУЛУМА ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 
 
 

1. Концепција наставног курикулума природе и 
друштва 

Онлајн настава. 
  

Припремни задатак: За овај час је неопходно проучити 
следећу литературу: 1) Деспотовић, М. (2010). Развој 
курикулума у стручном образовању, Београд: Филозофски 
факултет (стране: 11-84; 199-222; 234-258); 2) Stabback, 
Ph. (2016). What Makes a Quality Curriclum? 3) Програми 
наставе и учења за Свет око нас/Природу и друштво I-IV. 
 
Дискусија на тему Критичка анализа концепције 
наставног курикулума природе и друштва. 
 
Задавање задатка за самостални истраживачки рад 
студената: Компаративна анализа наставног курикулума 
природе и друштва у Србији и иностранству (сличности, 
разлике, предлози и препоруке). 
 
Рок за предају задатка: Следећи час (март). 
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2. 
 

У договору са 
студентима 

(друга 
половина 

марта) 
 

Проф. др 
Душан 

Ристановић 
 

ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУПИ ИЗРАДИ И 
РАЗВОЈУ НАСТАВНОГ КУРИКУЛУМА ПРИРОДЕ И ДРУШТВА  
 
 

1. Наставни курикулум природе и друштва у Србији и 
другим земљама 

Онлајн настава. 
  

 
 
Презентација студентских продуката и дискусија на тему 
Компаративна анализа наставног курикулума природе и 
друштва у Србији и иностранству (сличности, разлике, 
предлози и препоруке). 
 
 

3. 
 

У договору са 
студентима 

(прва 
половина 
априла) 

 
Проф. др 
Предраг 

Живковић 
 

ЕПИСТЕМОЛОШКЕ ОСНОВЕ ИСТРАЖИВАЊА КУРИКУЛУМА 
ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 
 

1. Методолошки плурализам у истраживању 
курикулума природе и друштва 
 

2. Тематска анализа у истраживању курикулума 
природе и друштва 

Онлајн настава. 
 

Предавање са дискусијом: партиципативно посматрање, 
дневници, фокус група, приступи интерпретацији, 
реалистичко читање података, феноменолошко читање 
података, социјално-конструктивистичко читање 
података, типови интерпретације и приступи генерисању 
знања, феноменолошка метод, анализа дискурса, 
наративна анализа и анализа садржаја, акциона 
истраживања; приступи тематској анализи, прикупљање 
података за тематску анализу, кодирање података, 
интерпретирање теме. 
 

Задавање задатка за самостални истраживачки рад 
студената: Израда нацрта микс методског истраживања 
наставног курикулума природе и друштва. 
 
Рок за предају задатка: јун 2022. године  
 



 
   

 

4. 
 

У договору са 
студентима 

(прва 
половина 

маја) 
 

Проф. др 
Предраг 

Живковић 
 

МЕТОДОЛОГИЈА УТЕМЕЉЕНЕ ТЕОРИЈЕ У ИСТРАЖИВАЊУ 
КУРИКУЛУМА ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 
 

1. Методологија утемељене теорије у истраживању 
курикулума природе и друштва 
 

2. Примена статистичких програма за обраду података 
у истраживању курикулума природе и друштва 

Онлајн настава. 
 

Предавање са дискусијом основни принципи утемељене 
теорије, категорије и кодирање, анализа негативног 
случаја, теоријска осетљивост, теоријско узорковање, 
писање бележака; SPSS и QSR-Nvivo. 
 

Задавање задатка за самостални истраживачки рад 
студената: Примена статистчких техника у обради 
података добијених квалитативним истраживањима 
наставног курикулума природе и друштва. 
 
Рок за предају задатка: јул 2022. године 
 

 


