
 
Студијски програм: Основне академске студије математике 

Назив предмета: Методика наставе математике 

Статус предмета: обавезан на модулима Професор математике и Теоријска математика и примене и изборни на 
модулу Рачунарство и примењена математика 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: уписан одговарајући семестар 

Циљ предмета 

Стицање знања о математици као наставном предмету, психолошко-педагошким и логичким принципима наставе математике, 
наставним методама, облицима рада и типовима часа у настави математике, оцењивању, планирању и наставним и техничким 
средствима у настави математике. 
Исход предмета  
Студент је стекао знање на основу кога он, као професор математике, може успешно да припреми час математике, да изабере 
адекватне облике рада и одговарајућа наставна средства, као и да правилно оцени и мотивише ученике за рад у математици. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Математика, настава математике и методика наставе математике.    
Психолошко-педагошке и логичке основе наставе математике. Формирање појмова и упоређивање по степену 
апстрактности. Дидактички принципи.  
Наставне методе у настави математике. Појам и класификација. Традиционалне и савремене наставне методе.  
Математички задаци. Класификација. Значај и улога. Избор и поступци решавања.  
Наставни час. Типови и структура наставних часова.  
Облици рада у настави математике. Фронтални, групни и индивидуални облик рада. 
Мотивисање и подстицање за учење математике. Редовна, додатна и допунска настава. Математичка такмичења.  
Проверавање и оцењивање рада ученика. Карактеристике оцене. Облици и методе оцењивања. Критеријуми и норме 
оцењивања. 
Наставна средства и опремање просторија за наставу математике. Појам, улога и класификација наставних средстава. 
Уџбеници, радни листови и збирке задатака. Опремање просторија наставним средствима и литературом.   
Практична настава  
Теме обрађене теоријски на предавањима разрађују се на конкретним примерима. На пример, оцењивање се ради на копијама 
реалних контролних задатака, припрема часа се разрађује на конкретној лекцији из програма математике и тако даље. Све то се  
уоквирује израдом семинарског рада на одабрану тему из наставних програма математике у основним и средњим школама. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава, самостални рад студената, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 70 поена  Завршни испит  30 поена 

активност у току предавања 4 писмени испит  

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и 26 ..........  

семинар-и 40   

 


