Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Српска књижевност
Изборно подручје (модул)
Заједнички
Врста и ниво студија
Мастер академске студије
Назив предмета
Методика наставе књижевности
Наставник (за предавања)
Љиљана Бајић, Зона Мркаљ
Наставник/сарадник (за вежбе)
Љиљана Бајић, Зона Мркаљ
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
Услов
без посебних услова
Продубљивање знања из методичке теорије и наставне методологије, посебно у подручју тема
о читалачким компетенцијама и у области жанрова.
Циљ
предмета
Знања из области Методике наставе књижевности студенти ће да проширују у даљем
самосталном истраживачком раду. Тако ће стећи додатне научне и стручне компетенције за
разумевање и поуздано тумачење књижевних жанрова, односно за њихово адекватно читање и
вредновање.

Исход
предмета

Садржај предмета

Методолошки однос према књижевном тексту у настави, увидом у читалачке компетенције.
Истраивачка примена методичких радњи и поступака, усклађених са корпусом одабраних
текстова. Обрада књижевних жанрова, на примерима усмених прозних облика и књижевног
стваралаштва Борисава Станковића.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива- На вежбама и при самосталном истраживачком раду (реферати, семинарски радови) студенти
чки рад)
тумаче конкретна књижевна дела различитих жанрова, присутна у наставном контексту.
Литература
Бајић, Љиљана. 1994. Методички приступ збирци приповедне прозе. Београд : Завод за
Бајић, Љиљана. 2002. Књижевно дело Борисава Станковића у настави. Београд : Завод за
Бајић, Љиљана. 2004. Одабране наставне интерпретације. Београд : Друштво за српски језик
Мркаљ, Зона. 2008. Наставно проучавање народних приповедака и предања. Београд :
Мркаљ, Зона. 2011. На часовима српског језика и књижевности. Београд : Завод за уџбенике.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2

2
Предавања, вежбе (радионице), самостални истраживачки рад.

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
50
колоквијуми
семинари
50
Начин провере знања: Курс се завршава писаним радом обима од 10 до 12 страница. О раду се разговара пошто га је предметни

