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Наставната програма
по предметот : ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
- насока: физичко образование
Семестар
7

теоретски
30

практични
60

годишно
90

испит по
8 семестар

Студиска програма: физичко образование
Предметна програма: ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Наставната програма
по предметот : ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
- насока: физичко образование
Семестар
8

теоретски
30

практични
60

годишно
90

испит по
8 семестар

Студиска програма: физичко образование
Предметна програма: ДИДАКТИКА НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Семестар и број на часови: 8 (2+4)
Кредити: 9
Наставник: Проф. д-р Илија Клинчаров
Цел на предметот:
Студентите да се стекнат со теоретски и
парактични знаења за непосредната организација и реализацијата на
наставата по физичко образование во сите образовни сегменти.
Содржина теоретскиот дел: Дидактичко-методски норми и аспекти
(организација, цели и задачи) на физичко образование (ФО) (; Дидактички
методи и принципи во ФО; Планирање и подготовка и реализација на
наставата по ФО; Час по ФО; Мерки за безбедност во ФО; Организациски
форми на работа во ФО; Следење и оценување во ФО; Други организациски
форми и активности во наставата по ФО; Коедукација во наставата по ФО;
Ликот на наставникот по ФО; Нормативи за објекти, за опрема и наставни
помагала во наставата по ФО; Програмски содржини и организација на ФО во
предучилишното воспитание, во основното образование, во средното
образование и во високото образование.
Содржина на вежбите: Хоспитации во сите образовни сегменти,
Групна методска пракса во основно образование, Индивидуална методска
пракса во основно образование, Групна методска пракса во средно
образование, Индивидуална методска пракса средно образование,
Планирања во наставата по ФО, Организациски форми на работа во,
Следење и оценување во наставата по ФО.

Проверка на знаењата:
ОЦЕНУВАЊЕ

АКТИВНОСТИ

под 50 поени - 5
50-60 - 6
61-70 - 7
71-80 - 8
81-90 - 9
над 91 - 10

А) педагошка пракса (35 поени)
- хоспитации во сите образовни сегменти
- групна методска пракса во основно образование
- индивидуална методска пракса во основно
образование
- групна методска пракса во средно образование
- индивидуална методска пракса средно
образование
Б) методско-дидактички вежби (10 поени)
- планирања во наставата по ФО
- организациски форми на работа во ФО
- следење и оценување во наставата по ФО
В) подготовка и одржување на завршен час (5
поени)
Г) семинарска работа (5 поени)
- презентирана тема на час (5 поени)
Д) завршен тест за проверка на теоретските знаења
(20 поени)
Ѓ) редовна посета и активно учество на предавања и
вежби (20 поени)
Начин на формирање на оценката:
Се собираат поените кои се добиваат од сите активности на студентот
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Теоретски дел:
 Дидактичко-методски норми и аспекти (организација, цели и задачи) на
физичко образование (ФО) (4 часа)
 Дидактички методи и принципи во ФО (2 часа)
 Планирање и подготовка и реализација на наставата по ФО (4 часа)
 Час по ФО (2 часа)
 Мерки за безбедност во ФО (2 часа)
 Организациски форми на работа во ФО (4 часа)
 Следење и оценување во ФО (2 часа)
 Други организациски форми и активности во наставата по ФО (1 час)
 Коедукација во наставата по ФО (1 час)
 Ликот на наставникот по ФО (1 час)







Нормативи за објекти, за опрема и наставни помагала во наставата по
ФО (1 час)
Програмски содржини и организација на ФО во предучилишното
воспитание (1 час)
Програмски содржини и организација на ФО во основното образование
(2 часа)
Програмски содржини и организација на ФО во средното образование
(2 часа)
Програмски содржини и организација на ФО во високото образование
(1 час)

Вежби:
 хоспитации во сите образовни сегменти (8 часа)
 групна методска пракса во основно образование (10 часа)
 индивидуална методска пракса во основно образование (20 часа)
 групна методска пракса во средно образование (10 часа)
 индивидуална методска пракса средно образование (20 часа)
 планирања во наставата по ФО (12 часа)
 организациски форми на работа во (6 часа)
 следење и оценување во наставата по ФО (4 часа)

