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Табела 5.2 Спецификација предмета

65129 Организација савремене наставе
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 6

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

И

Усвајање критичког апарата неопходног за успешно тумачење и анализу планова и програма у настави страних језика.

Општи исходи –  Повећан ниво професионалне компетенције; развој критичког размишљања и оспособљеност за тимски и
самостални рад у изради наставног плана и програма.
Специфични исходи –   Оспособљеност студената да критички оцењују постојеће планове и програме у настави страних језика,
да уоче проблематичне ставке и предложе решења. Такође, студенти ће бити оспособљени за израду плана и програма у оквиру
постојећих препоручених одредби (нпр. „Заједнички европски оквир за европске језике“.

Теоријска настава: Појам и функција наставног плана и програма у организацији савремене наставе страних језика. Кратак
преглед историјата планова и програма у настави страних језика. Учење, настава и оцењивање језичких вештина. Избор
наставног материјала.
Практична настава: Практична примена знања стечених на предавањима из овог предмета.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Теоријска настава, дискусија, презентације, рад у групама и паровима, израда самосталног пројекта, консултације
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 50.00Да
Колоквијум 20.00Да

Наставници:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 1 0 0 0
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