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GENERAL INFORMATION 

Study program in which the course unit is offered German studies 

Course unit title КЊИЖЕВНОСТ У НАСТАВИ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

Course unit code 15НМ002 

Type of course unit1  Compulsory 

Level of course unit2 MA 

Field of Study (please see ISCED3) 0232 Languages and Literature 

Semester when the course unit is offered winter 

Year of study (if applicable) 1. 

Number of ECTS allocated 6 

Name of lecturer/lecturers Prof. dr Nikolina Zobenica 

Name of contact person Prof. dr Nikolina Zobenica 

Mode of course unit delivery4 Face-to-face 

Course unit pre-requisites (e.g. level of language 
required, etc) 

Serbian (min. B2) 

PURPOSE AND OVERVIEW (max 5-10 sentences) 

Оспособљавање студената да самостално имплементирају књижевност у наставу немачког језика, да одаберу 
одговарајуће текстове у складу са циљевима наставе и интересовањима и потребама ученика/ студената, као и да 
интегришу књижевност у целокупни наставни процес. 

LEARNING OUTCOMES (knowledge and skills) 

                                                      
1
 Compulsory, optional 

2
 First, second or third cycle (Bachelor, Master's, Doctoral) 

3
 ISCED-F 2013 - http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf (page 54) 

4
 Face-to-face, distance learning, etc. 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf


Студент уме да сам одабере књижевни текст за наставу немачког језика у складу са циљевима и задацима наставе, 
као и интересовањима и потребама ученика и студената, да обради књижевни текст у настави и повеже га са 
другим аспектима наставе. 

SYLLABUS (outline and summary of topics) 

Теоријска настава 

Место и улога књижевности у настави немачког језика. Књижевност и циљеви наставе. Књижевност и компетенције. 

Избор текстова у настави: критеријуми, књижевни канон, књижевни жанрови, књижевност за децу и младе, 

савремена књижевност. Књижевни текст у настави: методе и методички системи, читање и обрада текста, фазе у 

настави. Књижевност и интегративна настава. Књижевност и позориште. Књижевност и медији.       

Практична настава:  

Обрада одабраних књижевних текстова. 

LEARNING AND TEACHING (planned learning activities and teaching methods)  

Вербална монолошко-дијалошка, хеуристички метод, рад на тексту, демонстративни метод, активности карактера 
игре, истраживачки рад. 

REQUIRED READING 

Abraham, Ulf; Kepser, Matthis: Literaturdidaktik Deutsch: Eine Einführung. Berlin: ESV, 2006. 

Bausch, Karl-Richard; Christ, Herbert; Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen; Basel: A. 

Francke Verlag, 2007.  

Hallet, Wolfgang; Nünning, Ansgar (Hg.): Neue Ansätze und Konzepte der Literatur- und Kulturdidaktik. Trier: 

Wissenschaftlicher Verlag, 2007.  

Leubner, Martin; Saupe, Anja; Richter, Matthias: Literaturdidaktik. Berlin: Akademie Verlag, 2010.  

Петровачки, Љиљана; Штасни, Гордана: Методички системи у настави српског језика и књижевности. Нови Сад: 

Филозофски факултет, 2010. 

Šlibar, Neva: Wie didaktisiere ich literarische Texte? Ljubljana: Centar za pedagoško izobraževanje, 2001.  

Одабрани текстови из књижевности.  

ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA 

Предиспитне обавезе: 
- пројекат: макс. 40 поена 

Усмени испит: макс. 60 поена 

LANGUAGE OF INSTRUCTION 

Serbian 

 

 


