
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм: Мастер академске студије педагогије 

Назив предмета: Развијање квалитета наставе  

Наставник/наставници: Владета Д. Милин 

Статус предмета: изборни предмет 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: / 

Циљ предмета:  

Анализирање наставе и осмишљавање приступа за унапређивање квалитета наставног рада на основу 

релевантних теоријско-концептуалних ослонаца у области дидактике.  

Исход предмета:  

Очекује се да студент: познаје приступе дефинисању и анализирању квалитета наставе; разуме 

методолошке аспекте и ограничења процењивања квалитета наставе; образлаже садржај фактора образовне 

ефективности издвојених на нивоу наставе; повезује факторе образовне ефективности издвојених на нивоу 

наставе са другим дидактичким проблемима; oсмишљава приступe за развијање одабраних аспеката 

наставе, развија професионалне способности и вештине потребне за пружање стручне подршке 

наставницима у унапређивању квалитета наставе.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Приступи концептуализовању квалитета наставе. Методолошки аспекти истраживања квалитета наставе. 

Садржај фактора образовне ефективности издвојених на нивоу наставе (ефективно управљање временом, 

средина подстицајна за учење, структурирање, оријентација, моделовање, постављање питања, вежбање, 

вредновање). Позиционирање фактора образовне ефективности у односу на основне дидактичке проблеме 

и концепције. Улога педагога у развијању квалитета наставе. Развијање квалитета наставе –  препоручени 

приступи, очекивани проблеми и могућа решења. 

Практична настава  

Анализа видео записа – снимака наставних часова. Прављење нацрта за истраживање одабраног фактора 

образовне ефективности у оквиру дидактике.  
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Број часова  активне наставе Предавања: 3 (45) Вежбе: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

Предавања, дискусије, презентације студената, анализа видео записа, писање завршних радова и 



индивидуалне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активности током наставе 10 есеј 40 

израда и презентација нацрта 

истраживања 
30 усмени испит – одбрана есеја 20 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


