
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм: Основне академске студије педагогије 

Назив предмета: Приступи курикулуму и планирању наставе 

Наставник/наставници: Владета Д. Милин 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Дидактички правци и модели наставе 

Циљ предмета 

Препознавање теоријских основа и дидактичких полазишта у различитим приступима планирању наставе, 

разумевање односа између различитих концептуализација курикулума и приступа настави, као и 

оспособљавање за пружање стручне подршке наставницима за планирање наставе усмерене на различите 

врсте циљева и на различите квалитете наставе. 

Исход предмета  

Студент: познаје основне начине концептуализовања курикулума; пореди могуће приступе курикулуму; 

објашњава импликације одабира одређеног схватања курикулума за осмишљавање и реализовање 

наставног рада; познаје функције, врсте, домене и нивое планирања наставе; анализира приступе 

планирању наставе према издвојеним квалитетима наставе (различитим когнитивним и некогнитивним 

циљевима); примењује сазнања о планирању наставе како би пружио стручну помоћ и подршку 

наставницима.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Становишта о односу курикулума и наставе. Улога планирања у развоју курикулума и наставе. Различите 

врсте курикулума и њихове импликације за планирање наставе. Односи планирања, праћења, оцењивања и 

евалуације наставе. Планирање у различитим концепцијама образовања и моделима наставе. Врсте, домени 

и нивои планирања наставе. Стратегије и технике планирања наставе. Тематско, пројектно и 

интердисциплинарно планирање наставе. Планирање усмерено на поједине квалитете наставе 

(интерактивност, дијалогичност у настави, партиципација ученика). Планирање наставних часова за 

различите врсте циљева наставе (за различите нивое когнитивних циљева и за некогнитивне циљеве). 

Улоге педагога у планирању наставе. 

Практична настава  

Поређење приступа планирању наставе у оквиру различитих концепција образовања; Анализирање 

писаних припрема за час према задатим критеријумима; Осмишљавање предлога за унапређивање 

квалитета писаних припрема за час.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

Предавања са дискусијама, анализе документације која се односи на планирање наставе, анализа писаних 

припрема за час, презентације студената и анализе студентских продуката рада 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Практични задаци  40 писмени испит 60 

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

усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


