
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм: Maстер академске студије педагогије   

Назив предмета: Теоријска и емпиријска истраживања уџбеника 

Наставник/наставници: Ана Ж. Пешикан Аврамовић 

Статус предмета: изборни предмет 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: положени Педагошка психологија или Основе психологије учења или Психологија учења 

и наставе 

Циљ предмета 

Да студенти разумеју природу уџбеника, специфичности  овог жанра и његову улогу и место у 

образовању у време дигиталних технологија и да  се оспособе за примену знања у обезбеђивању 

квалитета уџбеника и квалитета наставе/учења. 

Исход предмета  

Студенти  препознају различите теоријске приступе уџбенику; разумеју формативну улогу 

уџбеника у  когнитивном развоју ученика и његов допринос квалитету наставе/учења; схватају 

специфичности и однос дигиталних и штампаних уџбеника; разликују структуралне и 

организационе компоненте уџбеника; оспособљени су да примењују стандарде квалитета 

уџбеника како у анализи уџбеника тако и у обезбеђивању квалитета уџбеника при његовој  

конструкцији; и примењују стечена знања о уџбеницима у властитим истраживањима.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са уџбеником као специфичним сложеним жанром (у светлу Бахтинове теорије 

жанрова говора) и једним од кључних културних потпора когнитивном развоју у школским 

годинама  (социо-културна теорија Виготског); уџбеник и уџбенички комплет; структуралне и 

организационе компоненте уџбеника; општи стандарди квалитета уџбеника, њихове 

карактеристике и улога у конструкцији доброг уџбеника; место и улога илустрација у уџбенику; 

дигитални и штампани уџбеници, њихове специфичности у конструкцији и у учењу; евалуација 

квалитета уџбеника; примена уџбеника у настави/учењу; практична питања издавања и селекције 

уџбеника,  уџбеник и образовна политика. 

Практична настава  

Компаративне анализе одређења уџбеника; анализе уџбеника и уџбеничких материјала, примена 

стандарда квалитета уџбеника у његовој конструкцији и евалуацији; примена знања о 

уџбеницима у обезбеђивању квалитета наставе/учења. 
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Број часова  активне наставе   Теоријска настава: 3(45) Практична настава: 2(30) 

Методе извођења наставе 

Доминира менторски рад у настави овог предмета, мањи наставни блокови и већи блокови 

самосталног рада на литератури, компаративним анализама различитих теоријских приступа 

уџбенику, практична примена стандарда квалитета уџбеника, анализе уџбеника и пројекатски 

рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

Рад на литератури  20 писмени испит  

Анализе материјала 20 усмени испит 30 

Пројекатски рад 30 ..........  

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


