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Циљ предмета 

Упознавање студената са планирањем и извођењем истраживања у циљу унапређивања наставе физике, као 

и са резултатима савремених истраживања у области методике наставе физике. 

Исход предмета 

Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене: 

- Опште способности: 

коришћење стручне литературе и научне терминологије 

- Предметно-специфичне способности: 

разумевање појма ефикасности наставе и ефеката ефикасне наставе физике, оспособљеност за 

реализацију истраживања у настави и унапређивање рада 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Когнитивно, афективно и психомоторно подручје. Таксономије образовних циљева и задатака у 

когнитивном подручју. Ефикасна настава физике. Значај испитивања ефикасности наставе физике. 

Планирање и реализација истраживања у настави физике. Поступци истраживања педагошких појава. 

Статистички поступци у обради резултата истраживања. Интерпретација података, извођење закључака и 

презентовање резултата истраживања. Испитивање утицаја различитих фактора на ефикасност наставе 

физике. Унапређивање наставе физике. 

Практична настава  

Анализа актуелних истраживања наставе физике, припрема и реализација истраживања (испитивање утицаја 

одабраног експерименталног фактора на ефикасност наставе физике). 
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Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања (3 часа недељно), вежбе (1 час недељно), семинарски радови (1 час недељно) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 семинарски рад 30 

колоквијум-и 20 усмени испит 40 

 


