
 

Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: Maстер академске студије историје 

Назив предмета: МЕТОДИКА НАСТАВЕ ИСТОРИЈЕ 2 

Наставник/наставници: Марко Шуица 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положен испит из предмета Методика наставе историје 1 

Циљ предмета 

Надградња знања, вештина и компетенција неопходних за професију наставника историје у систему 
основног и средњег образовања Републике Србије. 

Исход предмета  

Студент ће бити у стању да: 

- осмисли и спроведе планирање наставе историје на дневном, месечном и годишњем нивоу 
користећи референтне документе из области образовања и наставе историје 

- припреми задатке за проверу стандарда постигнућа ученика у циклусу обавезног и средњег 
образовања из предмета историја према критеријумима завршног испита (ЗВКОВ) 

- вреднује сумативно и формативно  

- одабере одговарајући приступ осетљивим и контроверзним питањима из историје у обради новог 
градива према циљевима, исходима, стандардима и компетенцијама школског предмета историја 

- примени основне концепте историјског мишљењау организацији наставе 

- на одговарајући начин користи изворе, уџбеник и помоћне наставвне материјале у планирању 
наставе 

- користи ИКТ у настави историје 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Изучавање иновативних стратегија учења историје са посебним освртом на осетљива и комплексна 
истроијска питања, попут Холокауста, поштовања и кршења људских права, односа према етничким, 

верским, културним и родним мањинама. Начини вредновања знања, вештина, ставова и вредности у 

настави историје. Повезивање циљева, исхода и стандарда за наставу историје  са кључним, 

међупредметним и компетенцијама за демократску културу као саставних делова образовног оквира 
Републике Србије 

Практична настава  

Планирање наставе историје према постојећим циљевима, задацима, исходима наставе историје уз 

ослањање на садржаје важећих наставних програма; прављење задатака и осмишљавање активности за 

достизање образовних стандарда за крај обавезног и средњег образовања из наставе историје; уџбеници и 

помоћна уџбеничка литература из предмета историја; ИКТ и интернет у настави историје; извори и 

мултиперспективност у настави историје; осетљиве и контроверзне теме (родна историја, мањинске групе, 

социјални диверзитет); контекстуализација препорука Савета Европе за наставу историје у постојећим 
образовним оквирима; израда електронских презентација наставних јединица. 

Литература  

Р.Страдлинг, Мултиперспективност у настави историје, водич за наставнике, Београд 2004 

Р. Страдлинг, Настава историје 20 века, Београд 2003 

М. Перовић, Методика наставе историје, Београд 1995. 

Б. фон Борис, Мултиперспективност, утопијска претензија или изводљива основа учења историје у Европи, 
Настава и историја 1 (2003) 

М. Шуица, Како предавати мултиперспективност у Србији, изазови и ограничења, Настава и историја 2 
(2004) 



Приручник за наставнике у БиХ, Савет Европе, ур. Луиза Блек 

Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет историја, Београд 2009. 

Образовни стандарди за крај средњег образовања за наставни предмет историја, Београд 2013. 

М.Шуица, Настава историје, у: Р.Михаљчић, М.Шуица, С. Кнежевић, Приручник за наставнике историје за 
шести разред основне школе, Београд 2010. 

Настава модерне историје Југоисточне Европе, Додатни наставни материјали, историјске читанке 1-4, 
Београд 2010. 

Настава оријентисана на учење, Центар за демокраију и помирење у Југоисточној Европи, Солун- Београд, 
2013. 

M.Šuica, South Eastern Europe – an Historical Region and its Significance, Pulverfass, Powder Keg, Baril de 

Poudre?, Studien zur Internationalen Schulbuchforschung Schriftenreihe des Georg-Eckert-Institut, Band 118, 243-
265, Hannover 2007. 

M. Šuica, A. Radaković, S. Rudić, Where and how pupils in Serbia learn about the 1990s  Yugoslav Wars?, 

Nationhood and Politicization of History in School Textbooks : Identity, the Curriculum and Educational Media, 
ed. G. Ognjenović and J. Jozelić, Palgrave Macmillan 2020, 127-154. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Монолошка, дијалошка, хеуристичка, интерактивна, рад са изворима и наставним материјалом, ИКТ 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 60 

Презентација пројеката 20 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
  


