
 

 

Студијски програм: МАС класичних наука 

Назив предмета: Школска пракса наставника класичних језика 

Наставник: проф. др Драгана Димитријевић 

Статус предмета: изборни предмет 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема. 

Циљ предмета Оспособити студенте да разумеју природу и сложеност процеса усвајања класичних 

језика, те да конципирају наставу у складу са тим. 

Развити код студената осетљивост за индивидуалне разлике међу ученицима, као и за подстицање 

њихових разнородних интересовања у вези са антиком и античким наслеђем.. 

Исход предмета Студент разуме комплексност процеса усвајања класичних језика и има развијену 

осетљивост за све индивидуалне разлике међу ученицима, те уме да их подстакне да самостално и уз 

помоћ наставника истражују различите аспекте антике и античког наслеђа. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Улога наставника класичних језика у обликовању школског плана и стратегија развоја.                   

2. Индивидуалне разлике међу ученицима и њихов значај за наставу и учење класичних језика.          

3. Стратегије управљања одељењем (classroom management) у контексту наставе и учења класичних 

језика. 4. Учење о античкој цивилизацији као учење о другомe. 5. Стереотипи и предрасуде о значају 

античке цивилизације и начини за њихово превазилажење. 6. Анализа елемената процеса усвајања 

класичних језика, уз коришћење основних педагошких теорија и концепата. 7. Подстицање 

различитих врста мотивације код ученика за садржаје везане за антику и античко наслеђе.                   

8. Квантитативна и квалитативна анализа наставне праксе у области класичних наука. 9. Развијање 

сензитивности за инклузивно образовање у сфери наставе и учења класичних језика. 10. Питања 

везана за значај светског, европског и регионалног културног наслеђа, и њихова релевантност за 

наставу класичних језика. 11. Интеркурикуларна повезаност наставе и учења класичних језика са 

другим школским предметима. 12. Настава класичних језика у контексту разноврсних школских и 

ваншколских активности. 

Практична настава 
Студенти анализирају примере школске праксе наставе класичних језика и аргументовано о њој дискутују. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе Предавања, диксусије, семинари, групни рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и    

семинар-и 20   

 


