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Циљ предмета 

Разумевање основних идеја и теоријских полазишта за конципирање савремене наставе и оспособљавање за 

планирање, реализацију и евалуацију интерактивне наставe друштвено-хуманистичких предмета.  

Исход предмета  

Oчекује се да ће студент умети да: аргументује разлоге за интерактивну наставу у контексту савремених 

научних сазнања и захтева образовању; тумачи принципе, компоненте и методе интерактивне наставе и планира 

и реализује интерактивну наставу друштвено-хуманистичких предмета; као и  и да ће развити основне вештине 

тимског рада и бити спреман  да сарађује у процесу планирања, реализације и евалуације наставе и да преузима 

одговорност за наставни процес. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

Зашто интерактивни приступ у настави друштвено-хуманистичких предмета: Теоријска и истраживачка сазнања 

о учењу и настави; Захтеви образовању и настави у савременом друштву; Педагошки одговор на разлике међу 

ученицима; Импликације савремених сазнања о интелигенцији и сазнања неуронаука за учење/наставу.  

Шта је интерактивна настава: Троугао интерактивне наставе: садржаји и исходи – процес – односи; Компоненте 

интерактивне наставе: планирање, реализација, праћење и  подршка; Кооперативна настава; Предности и 

ограничења интерактивне наставе друштвено-хуманистичких предмета.  

Планирање, реализација и евалуација интерактивне наставе дх предмета: Оријентири за планирање наставе; 

Типови активности у интерактивној настави (загревајуће, уводне, градивне, завршне). Методе и технике; 

Артикулација активности у наставном процесу: од евокације до рефлексије; Изазови у планирању и реализацији 

интерактивне наставе; Контекст у коме се остварује интерактивна настава; Улоге наставника у интерактивној 

настави: наставник као планер, фацилитатор, медијатор. Интерактивна настава у on line окружењу. 
Практична настава  

Искуствено учење кроз учешће у интерактивној настави и анализу сопственог искуства. Анализа 

интерактивности снимка часа или часа у реалном контексту. Планирање наставног часа уз употребу 

интерактивних и кооперативних наставних метода и техника. Реализација наставног часа уз употребу 

интерактивних и кооперативних метода и техника у симулираним околностима. Евалуација реализованих 

активности и праћење процеса сопственог учења. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: Учешће у интерактивној настави и рефлексија о сопственом искуству; 

минипредавања, дискусије и дебате, проблемска и практична настава.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

анализа часа 10 Писани рад: самоевалуативни есеј о одржаном 

часу и међусобна евалуација студената  

30 

Практични задаци: минипредавање, план 

интерактивног часа и реализација часа  

60 

 


