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По наставном плану Факултета, студенти Мастер студија бирају један изборни предмет из уже научне обла-

сти од значаја за израду мастер рада. Настава ће бити организована из предмета за који се јави минимум 10 

студената (максимални број студената по предмету је 15). Студенти који су бирали предмете за које неће бити 

организована настава биће распоређени на друге предмете. 

 

Име и презиме ______________________________ 

Број индекса    ______________________________ 

Број мобилног телефона ______________________ 



 

 

1. Етички аспекти образовања 

Проф. др Миле Савић 

 

Наставни план обухвата основне проблеме моралног образовања у светлу основних нормативно-

етичких теорија. У складу са тиме, наставни план обухвата проблем образовања у светлу основних нор-

мативно-етичких теорија као што су етика врлине, етика дужности и утилитаристичка (консекценција-

листичка) етика. У овом делу курса студенти ће бити упознати са етичким аспектима образовања код 

Платона, Аристотела, Русоа, Канта, Мила, Хумболта, Дјуиа, Фукоа... Посебан део курса биће посвећен 

примењеним концептима моралног образовања као што су: paidea, Bildung, „образовање за демократи-

ју“, „критички“ и „постмодернистички“ концепт образовања, проблемима односа васпитања и индок-

тринације, као и проблемима односа етике уверења и етике одговорности. У складу са тиме, завршни 

део курса бавиће се анализом вредности у образовању као што су: правда, једнакост, слобода, аутори-

тет, аутономија, аутентичност, хуманизација, самоостварење...  

Полагање испита: писмено и усмено. 

Литература: 

1. Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду“, 

http://www.bg.ac.rs/csrp/univerzitet/univ_propisi/pdf/KodeksProfesionalneEtike.pdf 

2. David Carr/ J. W. Steutel (ed):  Virtue Ethics and Moral Education, Routledge, 1999 

3. David Carr: Professionalism and Ethics in Teaching, Routledge, 1999 

4. Felicity Haynes, “Ethics and Education”, Encyclopedia of Philosophy of Education 

5. J.Mark Halstead / Terence H.McLaughlin, Education in Morality, Routledge, 1999 

6. Аластер Макинтајер: Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000. 

7. Дејан Вук Станковић „Нормативна етика – различити приступи и концепције“, Иновације у наста-

ви, ХХ, 2007/2 (Учитрељски факултет, Београд) 

8. Дејан Вук Станковић: „Различити приступи проучавању морала и типови етичког знања“, Иноваци-

је у настави, ХХ, 2007/1 (Учитрељски факултет, Београд); 

 

2. Социологија детињства 

Проф. др Станоје Ивановић 

 

Програм се састоји из два дела. У првом делу разматрају се најважнија  теоријска схватања социјализа-

ције и одрастања младих и утицај друштвених услова и социјалних субјеката на овај процес. Посебно ће 

се разматрати схватања о детету и детињству, о начину остваривања друштвеног утицаја и ефектима 

тих утицаја на формирање личности и социјалних модела. 

У другом делу програма разматрају се искуствени облици васпитања деце, средства и носиоци васпит-

ног деловања и други чиниоци овог процеса у савременим условима. Посебно ће се анализирати компа-

ративна обележја традиционалних и савремених васпитних приступа и васпитне праксе у раду са децом.  

Полагање испита: писмено и усмено. 

Литература: 

1. С. Томановић: Социологија детињства, Социолошка хрестоматија, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд, 2004; 

2. И. Кон: Дете и култура, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995. 

 

 

3. Психологија у образовању и васпитању 

Проф. др Биљана Требјешанин, проф. др Аурел Божин и доц. др Јелена Врањешевић 

 

Циљ предмета је упознавање студената са психолошким сазнањима релевантним за унапређење васпит-

но-образовног контекста и решавање свакодневних проблема у васпитно-образовном процесу. 

Програм предмета:  

Социјални развој на предшколском и млађем основношколском узрасту: карактеристике, чиниоци, ци-

љеви и стратегије подстицања, тешкоће; Емоционални развој на предшколском и млађем основношкол-

ском узрасту: карактеристике, чиниоци, циљеви и стратегије подстицања, тешкоће; Морални развој на 

предшколском и млађем основношколском узрасту: карактеристике, чиниоци, циљеви и стратегије под-

http://www.bg.ac.rs/csrp/univerzitet/univ_propisi/pdf/KodeksProfesionalneEtike.pdf


стицања, тешкоће; Креативност на предшколском и млађем основношколском узрасту: карактеристике, 

чиниоци, циљеви и стратегије подстицања, тешкоће; Когнитивни развој на предшколском и млађем 

основношколском узрасту: карактеристике, чиниоци, циљеви и стратегије подстицања, тешкоће; Развој 

личности на предшколском и млађем основношколском узрасту: карактеристике, чиниоци, циљеви и 

стратегије подстицања, тешкоће; Облици и образовно-развојни ефекти социјалне интеракције у процесу 

подучавања и учења; Мотивација за школско учење и мотивисање деце предшколског и млађег основ-

ношколског узраста; Когнитивна и мотивациона основа саморегулисаног учења; Евалуација у процесу 

подучавања и учења: циљеви, критеријуми, стратегије; Социјално-психолошки чиниоци успешнсти 

образовно-васпитног процеса: опажање других људи, атрибуциони стил, имплицитне теорије, предра-

суде и стереотипи; Социјални односи у школи/вртићу и њихови ефекти (партиципација ученика, коопе-

рација, агресивност…); Психолошки проблеми у наставном процесу: исходишта, превенција, превлада-

вање; Стрес у образовно-васпитном раду: извори, начин испољавања, превенција, превладавање; Крите-

ријуми и методе процене квалитета уџбеника за предшколски и млађи основношколски узраст. 

Начин полагања испита: усмено. 

Литература: 

1. Психологија у образовању и васпитању, Збирка текстова, Учитељски факултет, Београд, 2011. 

 

 

4. Интернет технологије у образовању 

Проф. др Данимир Мандић 

 

Појам и врсте интернет технологија. Улога интернет технологија у образовању. Дидактички ресурси у 

интернет окружењу. Интеграција хипермедије у образовање. Индивидуализација наставног рада уз ко-

ришћење интернет технологија. Комплексно вредновање рада ученика уз коришћење интернета. Врсте 

интерактивних тестова у интернет окружењу. Креирање тестова. Избор адекватног софтвера за реализа-

цију наставе. Улога макромедије у симулацији различитих процеса. Анализа локација на интернету у 

функцији планирања и реализације наставе. Структуиране и неструктуиране дигиталне библиотеке у 

образовању. Оспособљеност наставника за коришћење интернет технологија. Правци даљег развоја 

интернета у функцији подизања квалитета наставног рада. Улога интернета у доживотном усавршавању 

наставника. Формално и неформално образовање уз коришћење интернета. 

Литература: 

1. Интернет технологије, Чигоја, Београд, 2010. 

2. Менаџмент у образовању, Н. Лалић, М. Вилотијевић, Д. Мандић, Педагошки факултет, Бије-

љина, 2011. 

 

 

5. Тумачење књижевног текста – на примерима књижевности за децу и младе 

Проф. др Петар Пијановић и доц. др Зорана Опачић. 

 

Наставни план усредсређен је на интерпретацију књижевног текста на примерима књижевних дела за 

децу и младе. У складу са тиме, предвиђене су следеће области: Указивање на специфичности тумачења 

књижевности за децу и младе; Врсте тумачења књижевног текста за децу и младе (књижевнотеоријски, 

социолошки, културолошки, психоаналитички, родни приступ итд.); Тумачење дела народне књижевно-

сти као вида књижевности за децу и младе на одабраним примерима; Специфичност тумачења лирске 

песме за децу и младе на одабраним примерима; Тумачење романа за децу и младе на одабраним при-

мерима; Тумачење драмског текста за децу на одабраним примерима; Тумачење нефикционалних тек-

стова као вида књижевности за децу и младе. Студенти ће бити подстицани на самостални рад у при-

ступу књижевном тексту.  

Полагање испита: писмено и усмено. 

Литература:  

1. Зденко Шкреб, Анте Стамаћ (1998). Увод у књижевност (теорија, методологија) (5. издање). Загреб: 

Глобус (стр. 107–150, 233–272, 335–498) или  

2. Peter Hunt (ed.) (1999). Understanding Children`s Literature. London, New York: Routledge;  

3. Пијановић, Петар (2005). Наивна прича. Београд: Српска књижевна задруга (стр. 19–44, 173–214, 232–

249);  



4. Зорана Опачић (2009). „Одрастање у мултикултурним срединама у српској књижевности за децу“. 

Детињство, 4/2009 (XXXV), 2009, стр. 55–64 или Зорана Опачић (2010). „Андерсеново сновидовно 

око“, У: Ајдачић, Д., Лазаревић Ди Ђакомо, П. (ур.) (2010). У част Пера Јакобсена, зборник радова, 

Београд: Slovo Slavia, стр. 107–126. 

 

 

6. Савремено друштво 

Проф. др Милимир Мучибабић 

 

Наставни програм предмета Савремено друштво има два дела. У првом делу се намеће природна потре-

ба да хронолошким редом кроз историју упознамо студенте о темељним проблемима човека и друштва, 

као и о историјским оријентацијама и методолошким упутствима који су коришћени у решавању тих 

проблема. Имајући у виду чињеницу да проблеми човека, друштва, државе, слободе, демократије, сво-

јине и хуманизма не губе на актуелности ни данас, у другом делу се говори о савременим теоријама и 

оријентацијама које траже одговоре на ова питања и жељу да превреднују досадашња сазнања. Заправо, 

да се на трагу критичке теорије друштва сагледа квантитативна парадигма друштвеног развоја и на њој 

заснована тежња за глобалном владавином оличеном у неолиберализму и глобализму.  

Литература: 

1. Џорџ Рицер, Савремена социолошка теорија и њени класични корени, Службени гласник, Београд, 

2009. 

2. Ендру Хејвуд, Политичке идеологије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005. 

3. Милимир Мучибабић, Између утопије и реалности, Веселин Маслеша, Сарајево, 1989.  

 

 

7. Акциона истраживања у образовању 

Проф. др Вељко Банђур 

 

Карактеристике и значај акционих истраживања у образовању. Акциона истраживања у контексту 

основних истраживачких традиција: херменеутичке, позитивистичке и критичке. Акционо истраживање 

у образовању – процес сазнавања мењањем и мењање сазнавањем. Улога учитеља и васпитача у акцио-

ним истраживањима. Васпитно-образовна пракса – извор проблема акционих истраживања. Акциона 

истраживања у функцији унапређивања васпитно-образовне праксе. Планирање акционих истраживања 

у предшколском и основно-школском васпитању и образовању. Спирални ток и флексибилност акцио-

них истраживања. Методе, технике и инструменти у акционим истраживањима. Писање извештаја о 

спроведеном акционом истраживању у образовању. 

Полагање испита: писмено и усмено. 

Литература: 

1. Кундачина, М. и Банђур,  В: Акционо истраживање у образовању, Учитељски факултет, Ужице, 

2004. 

 

 

8. Организациони модели рада основне школе  

Проф. др Нада Вилотијевић 

 

Појам и значај познавања организационих модела рада школа. Промене у друштву и развојне промене 

школе. Теоријске основе организације школе: структурно-функционалне, интеракционалне, критичко-

комуникативне, хуманистичко-еманципаторске и конструктивистичке теорије. Радикална критика мо-

дела традиционалне школе. Организациони модели школе. Отворене и алтернативне школе. Функција и 

значај експерименталних (огледних) школа. Експерименталне школе у свету и код нас (Ermitage, 

Brussels и друге). Полудневна, школа са продуженим боравком и целодневна школа. Организациони 

модели квалитетне-иновативне школе. Критерији за препознавање ових школа. Планирање курикулума 

у квалитетној-иновативној целодневној школи. Иновативни модели рада у ефикасној, квалитетној шко-

ли потпуног успеха. Еманципаторска улога ученика и наставника у раду ефикасних школа. Компетенци-

ја наставника за рад у квалитетној (ефикасној) целодневној школи.  

Полагање испита: писмено и усмено. 

Литература: 



1. D. Vud, Ефикасне школе, Учитељски факултет, ЦУРО, Београд, 1996. 

2. W. Glaser, Квалитетна школа, Едука, Загреб, 1996. 

3. М. Вилотијевић, група аутора, Експерименталне школе као носиоци развојних промена, Учитељ-

ски факултет, Београду, 2001. 

4. М. Вилотијевић, Променама до ефикасне школе будућности, Српска академија образовања, Бео-

град, 2009. 

 

 

9. Идентификација и рад са математички надареном децом 

Проф. др Мирко Дејић 

 

Циљ курса: Оспособљавање студената за идентификацију и рад са даровитом децом за математику. 

Садржај курса (тематске целине): 1. Како научити децу да воле математику; 2. Даровитост и њени по-

јавни облици; 3. Креативност у математици; 4. Математичке способности; 5. Откривање математички 

даровите деце; 6. Улога родитеља у откривању математички даровите деце.; 7. Улога школе у раду са 

даровитом децом; 8. Подстицање развоја даровитости за математику; 9. Могућности рада са децом да-

ровитом за математику; 10. Какав је то учитељ који зна да ради са даровитом децом.; 11. Шта можемо 

да научимо од великих математичара; 12. Конкретни задаци за рад са даровитом децом за математику 

(1. до 4. разред). 

Вредновање студената: Тестирање знања и вештина стечених током предавања;  

1. Семинарски рад. 

Литература: 

1. М. Вујовић, и други, Даровити ученици, Нова просвета, Београд, 1992. 

2. В. А. Гусев, Психолого-педагогические основы обучения математике, Вербум, Москва, 2003. 

3. М. Дејић, Радови о даровитости за математику у Зборницима 1-14, Висока школа за образовање 

васпитача, Вршац.  

4. М. Дејић, С. Ћебић и А. Михајловић: Математичка даровитост и креативност, Регионални центар 

за таленте, М. Пупин, Панчево, 2009. 

  

 

10. Тумачење музичког дела 

Проф. др Гордана Стојановић 

 

Циљ курса: Оспособити студенте за разумевање и тумачење музичког дела  и упознавање стратегије 

приступа слушању, анализи и тумачењу  музике у раду са децом млађег школског узраста. 

Садржај курста је усредсређен на две целине: 1. Музичко значење и саопштавање на одабраним му-

зичким примерима и 2. Методички приступ слушању и тумачењу музике  на делима примереним 

узрасту млађих разреда основне школе. У складу са тиме, први део обухвата тематске целине: Каква је 

уметност музика; Елементи музичког израза; Процес музичке комуникације; Улога емоција у доживља-

ју музичког дела; Прегнатност музике и културно-историјског контекста; Тумачење музичких дела раз-

личитих музичких жанрова. Другу целину сачињава: Методичка организација  глобалног и селективног 

слушања музике; Проблеми у аналитичком  слушања музичког дела (теорија филтра); Самостални рад 

студената – избор, анализа и тумачење музичког дела примереног узрасту ученика млађих разреда. 

Вредновање студената:  

1. Редовно похађање наставе, тестирање знања и вештина стечених током предавања; 

2. Семинарски рад – анализа и тумачење једног музичког дела 

Литература:  

1. Дерик Кук, Језик музике, Београд: Нолит, 1982;  

2. Леонард Б. Мејер, Емоција и значење у музици, Београд: Нолит, 1986, стр. 16-256;  

3. Edward Pearsall and Byron Almén (ed.), „The Divining Rod: On Imagination, Interpretation and 

Analysis“ Approaches to Meaning in Music, Bloomington: Indiana University Press, 2006, str.12-21;  

4. David Dunn, Music, Language and Enviroment, 1984, str. 1-9;  

5. Гордана Стојановић,   „Слушање музике“,  Настава музичке културе    од 1. до 4. разреда основ-

не школе, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1996, стр. 112-121. 

 

 



11. Стратегије и поступци за подстицање дечјег ликовног стваралаштва 

Проф. мр. Невена Хаџи-Јованчић  

 

Стратегије и поступци за подстицање дечјег ликовног стваралаштва је изборни курс мастер студија у 

оквиру кога ће се студенти, кроз предавања и сопствено искуство, упознавати са различитим стратеги-

јама и поступцима који се користе у општем образовању са намером подстицања и развијања дечјег ли-

ковног стваралаштва. Радом у оквиру различитих тема и/тематских пројеката студентима ће бити омо-

гућено да стекну детаљнији увид у планирање и начине реализације изабраних ликовних проблема. 

Кроз разговоре и анализу са професором, као и самосталним или радом у групи, сагледаће различите 

начине за доношење одлука у планирању наставе визуелних уметности (ликовне културе) и начине реа-

лизације изабраних проблема у раду са децом. Посебна пажња биће посвећена структурирању избраних 

ликовних проблема у контексту развијања и увођења нових ликовних концепата.  

Вредновање постигнућа обављаће се континуираним праћењем. Елементи вредновања биће: похађање, 

активно учешће на часу, реализација индивидуалних и групних пројеката као и усмени испит. 

Полагање испита:усмено и писмено. 

Литература: 

1. R. Clement, and E. Tarr, A Year in the Art of a Primary school, NSEAD, The Gatehouse Corsham Court, 

1992; 

2. J. Lancaster, Art, Craft and Design in the Primary school, NSEAD, The Gatehouse Corsham Court, 1992; 

Н. Хаџи-Јованчић, Визуелне уметности за младе – од идеје до дела, Klett, Београд, 2009. 

 

 

12. Физичко васпитање и здравље предшколског детета 

Доц. др Даница Џиновић 

 

Циљ предмета: је проширивање и обогаћивање теоријских знања потребних за правилан физички раст, 

развој и здравље деце као и за рано препознавање и адекватан третман деце са сметњама у физичком 

развоју; 

да се изборним предметом понуди одређени број тема са разрађеним методичким садржајима као моде-

лима које ће студенти користити у својој пракси.  

Исход предмета: да студенти стечена  знања и вештине, односно, понуђене садржаје имплементирају у 

свакодневни васпитно-образовни рад и тако омогуће да пракса  здравственог (као физичког)  васпитања 

добије одговарајућу педагошку димензију, а деца схвате зашто нешто раде, односно, зашто нешто треба 

или не треба да ураде, да би очувала своје здравље, као и да науче како да редукују понашања која га 

нарушавају 

Садржај предмета: 1. Физичка вежбања у функцији обуке васпитача за препознавање, развој и примену 

здравих стилова живота, односно здравља; 2. Како кроз радионичко-експериментални приступ прибли-

жити вежбање и здравље деци у предшколским устаном; 3. Дете, спорт, здравље; 4. Примена специфичних 

(индивидуалних) програма из физичког васпитања за децу са сметњама у физичком развоју (деца оште-

ћеног здравља); 5. Дијагностика, превенција и отклањање узрока лошег држања тела код деце. 

Литература: 

1. Д. Џиновић-Којић, Физичка зрелост деце за полазак у школу, Заједница Виших школа за обра-

зовање васпитача републике Србије, Београд, 2000, стр 5-30; 

2. Д. Џиновић-Којић, Акредитовани семинари 1, 2 и 3  2007/8/9/10 год. (Обим око 250 страна). 

3. Д. Перић и Н. Цветковић, Буди прав-бићеш здрав, Библиотека Деспот Стефан  Лазаревић, Мла-

деновац, 2003, стр. 41-92. и 103-119. 

Методе извођења наставе: презентација радионица. Од студената се очекује да присуствују  предава-

њима, да учествују у излагањима, дискусијама, да постављају питања и формулишу проблеме. 

 

Провера знања и оцењивање рада студената: 

А) Предиспитне обавезе: презентација радионичарских активности (40) 

Б) Испит: усмени испит (60) 

 

 

13. Компаративна педагогија 

Проф. др Радивоје Кулић 



 

Теорије (развојни ток компаративне педагогије; савремена схватања компаративне педагогије; компара-

тивна педагогија у систему науке о васпитању; различити приступи циљу и задацима компаративне пе-

дагогије; компаративна педагогија у систему хуманистичких знања и наука о човеку; универзитетске 

перспективе компаративне педагогије; и методолошки оквири компаративно-педагошких истражива-

ња). Системи (предшколско васпитање у развијеним земљама Запада и Русије; концепције основног 

образовања у Европи и САД; савремени системи средњег образовања у неким европским земљама и 

САД; реформски ток високог образовања: традиција и изазови Болоњског процеса; савремени токови у 

образовању учитеља и наставника; специфични приступи усавршавању учитеља и наставника; савреме-

не тенденције у образовању одраслих у неким европским земљама и САД; и управљање образовањем и 

његово финансирање у Европи и САД). Реформе (утицај глобализације на реформу образовања; рефор-

ма образовања у неким земљама у транзицији; реформа средњег стручног образовања у условима тран-

зиције; глобализација и Болоњски процес; и образовање одраслих у транзицији у централној и источној 

Европи). 

Литература: 

1. Кулић, Р. (2011). Компаративна педагогија: теорија, системи, реформе. Београд и Бањалука: 

Свет књиге и Филозофски факултет Универзитета у Бањалуци. 

2. Митровић, Д. (1976). Модерни токови компаративне педагогије. Сарајево: ИП „Свјетлост“ – 

ООУР Завод за уџбенике и наставна средства. . 

3. Херера, А., Мандић, П. (1989). Образовање за XXI стољеће. Сарајево и Београд: ИП „Свјетлост“, 

ООУР Завод за уџбенике и наставна средства и Завод за уџбенике и наставна средства. 

4. Савићевић, Д. (1984). Компаративна проучавања васпитања и образовања. Београд: Просвета.  

5. Савићевић, Д. (2003). Компаративна андрагогија. Београд: Институт за педагогију и андрагогију 

Филозофског факултета Универзитета у Београду. 

 

 

14. Основни видови физичке културе 

Проф. др Драган Мартиновић 

 

Атлетика – историјски осврт, дисциплине, карактеристике, значај за физичко васпитање (програмски 

елементи); гимнастика – историјски осврт, карактеристике, дисциплине, значај за физичко васпитање 

(програмски елементи); игра – врсте игара (спортске, елементарне), функија игара; основне карактери-

стике, значај за физичко васпитање, програмске обавезе; плес – врста плеса (ритмика, друштвени, на-

родни, уметнички), историјски осврт, основне карактеристике, значај за физичко васпитање (програм-

ски елементи). 

Литература: 

1. Д. Мартиновић: Методика физичког васпитања, БИГЗ, Београд, 2005. 

2. Д. Мартиновић: Постигнућа у настави физичког васпитања, Интерпринт, Београд, 2003. 

 

 



15. Образовни менаџмент 

Проф. др Ивица Радовановић 

 

Циљ предмета 

Циљ предмета јесте овладавање системом знања, вештина и способности из области менаџмента, одно-

сно планирања, организације, управљања и руковођења васпитно-образовним установама. 

Исход предмета  

Овладаност системом знања, техника, вештина и способности у области управљања васпитно-

образовним процесом и развојем кадрова у образовању. Обједињено теоријско и практично знање и 

развијен активан, истраживачки и креативан приступ према менаџменту у образовању. 

Садржај предмета 

Теорије организације и управљања. Теорија система и њен утицај на организацију рада. Модел 

системских процеса у образовању. Менаџмент у оквиру васпитно-образовне установе. Планирање, 

организација и руковђење. Планирање и евалуација педагошке делатности као основа успешног 

руковођења. Значај, функције и принципи програмирања рада. Моделовање ефикасније организације 

рада. Комуникација, управљање вертикалним везама, управљање хоризонталним везама. Функције 

директора. Стилови руковођења. Организација и вођење документације. Пословна комуникација у 

функцији организације и управљања. Редефинисање квалитета рада васпитно-образовне установе - 

образовни стандарди - увођење ИСО 9000. 

Полагање испита: израда семинарског/истраживачког рада и усмено. 

Литература: 

Испитна 

1. Вилотијевић, М., Радовановић, И., Леви, С.: Образовни менаџмент, Учитељски факултет, Бео-

град, 2011. 

Изборна 

1. Адижес, И.: Стилови доброг и лошег управљања, Aдижес, Нови Сад, 2004. 

2. Вилотијевић, М.: Организација и руковођење школом, Научна књига, Београд, 1993. 

3. Дунђеровић, Р., Радовановић, И., Леви, С.: Управљање разредом – Психолошко и педагошки 

аспекти управљачке функције наставника, Учитељски факултет, Београд, 2009. 

4. Сенги, П.: Пета дисциплина, умеће и пракса организације која учи, Адижес, Нови Сад, 2003. 

 

 

16. Функционална лексикографија и лексикологија 
Проф. др Милица Радовић Тешић 

 

Циљ предмета је упознавање студената са најцелисходнијим тумачењем значења речи: познатих, мање 

познатих и непознатих, пре свега оних које се срећу у наставном процесу те у раду са децом предшкол-

ског и млађег школског узраста. Разумевање тестова из свих предмета, како књижевно-уметничких тако 

једнако и оних који прате природу и друштво, захтева и прецизно разумевање појединих речи, термина 

и уопште појмова. Курс подразумева креативан приступ текстовима, функционално разумевање лекси-

колошких појава,  уочавање различитих лексичких нивоа, полисемије и дугих језичких механизама који 

утичу на богаћење и развој језичког система. Један од важних елемемата курса јесте припрема студена-

та за правилно коришћење лексикографских приручника, речника, појмовника и енциклопедија у циљу 

оспособљавања за практичну употребу при дефинисање значења речи и термина. Студенти ће бити у-

познати са најважнијим лексикографским делима, значајним за наставу српског језика и других предме-

та. 

Полагање испита:  писмено и усмено 

Литература:  

       1.    Митар Пешикан, Наш књижевни језик на сто година послије Вука, Београд   

             1970. 

2. Српски језик на крају века, део: Иван Клајн, Лексика, Институт за српски језик и Службени гла-

сник, Београд 1996, 37–86. 

3. Р. Драгићевић, Лексикологија српског језика, Завод за уџбенике, Београд 2007. 

4. Милица Радовић Тешић, С речима и речником, Учитељски факултет, Београд 2009. 

5. Драгана Мршевић Радовић, Фразеологија и национална култура, Књижевност и језик, Београд 

2008. 



17. Поучавање и учење у савременој школи* 

Проф. др Сефедин Шеховић 

 

Циљ предмета је упознавање студената са теоријама учења и поучавања у савременом школском окру-

жењу, међусобном односу учења, поучавања и наставе, као и улогама наставника, ученика, наставних 

садржаја и осталих фактора у наставном процесу.  

Садржај предмета: У оквиру овог предмета обрадиће се следеће теме: 

 Учење и поучавање; Учење, сазревање и развитак; Учење као етапно формирање умних радњи; Обра-

сци и култура учења; Учење у оквирима времена и културе; Учење у свако време, на сваком месту и у 

свим узрастима; Осврт на новија схватања поучавања и учења; Институционализација и култура поуча-

вања и учења; Усавршавање вештине поучавања и учења. 
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