Шифра предмета

Назив
Методика наставе
предмета:
Статус предмета
Семестар
обавезан
VII, VIII

руског језика и књижевности 1, 2
Број ECTS кредита
4+4

Фонд часова
2+2, 1+3

Студијски програми за које се организује:
Руски и српски језик и књижевности
Условљеност другим предметима:
Положен испит из предмета Методика наставе српског језика и књижевности
Циљеви изучавања предмета:
Усвајање основних појмова из методике наставе страних језика.
Име и презиме наставника и сарадника:
Методe наставе и савладавања градива:
Предавања, вјежбе, хоспитовање
Садржај предмета:
Припремна недјеља
Припрема и упис семестра
I
недjеља
II недjеља
III недjеља
IV недjеља
V недjеља
VI недjеља
VII недjеља
VIII недjеља
IX недjеља
X недjеља
XI недjеља
XII недjеља
XIII недjеља
XIV недjеља
XV недjеља

Предмет и задаци методике наставе страних језика. Учесници наставног процеса. Учење и настава.
Усвајање/учење језика.
Принципи анализе часа и критеријуми његове оцјене.
Факултативна настава руског језика.
Руске фрезеологија као методички проблем.
Начини богацења вокабулара.
Слободна недјеља.
Врсте ријечи - проблеми у методици и настави
Основни проблеми у настави синтаксе руског језика.
Стилистикчки аспект у настави руског језика.
Теорија уџбеника.
Значај културе говора ученика у настави руског језика
ТЕСТ
Методика наставе руске књижености
Методика наставе руске књижености
Оптерећење студеnта на предмету:
Недjељно

У семестру

2 часа предавања + 2 часа вјежби

30 часова предавања + 30 часова вјежби

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе.
Обавезна литература:
Бахтярова Х.Ш., Щукин А.Н. История методики преподавания русского языка как иностранного. Киев, 1988; Бим И.Л.
Методика обучения иностранным языкам как наука, Москва, 1977; Верещегин В. М. Вопросы теории речи и методики
преподвния иностранных языко, Москва, 1969; Вятюнев М. Н. Методы и аспекты современного учебника русского языка,
Москва, 1988.

Облици провјере знања и оцјењивање:
- 1. колоквијум – 20 бодова
- 2. колоквијум – 20 бодова
- активности и присуство – 10 бодова

- завршни испит – 50 бодова

Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Љубомир Милутиновић
Напомена:

