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Циљ предмета 
Оспособљавање студената за интегративно планирање и извођење интегративне наставе енглеског језика на млађем узрасту, као и за 

перманентно праћење и осавремењавање наставе применом овог иновативног приступа путем специфичних наставних техника и метода 

усмерених на ученика и процес учења.  

Исход предмета  
Студент ће моћи да примењује принципе конструктивизма у планирању и реализацији интегративне наставе; овладаће стратегијама 

интеграције садржаја свих предметних курикулума за млађе разреде у настави енглеског језика, као и оперативним планирањем тематских 

наставних целина; моћи ће у пракси да примени специфичне наставне стратегије (причање прича и употреба аутентичне дечје књижевности 

на енглеском језику, употреба мултимедија, практичне активности, пројектна настава, кооперативно учење, израда графичких приказа, 

адаптација аутентичних наставних материјала, прилагођавање наставе путем диференцијације и индивидуализације) погодне за целовит 

развој детета и контекстуализацију наставе страног језика; овладаће способностима рефлексије, самоевалуације, и хоризонталног учења у 

сарадњи са колегама; оспособиће се за истраживачки рад.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Конструктивистичка теорија учења, курикулум усмерен на ученика и процес учења, планирање интегративног курикулума, принципи 

тематског планирања наставе и креирање тематских наставних целина, интегративно остваривање садржаја, планирање, реализација и 

организација наставе, интегрисање језичких вештина, диференцијација, индивидуализација и инклузија у интегративној настави, 

формативно оцењивање напретка ученика, примена технологије и мултимедија у интегративној настави, аутентична дечја књижевност на 

енглеском језику у интегративној настави, садржаји културе у интегративној настави, избор, креирање и адаптирање наставних материјала, 

рефлексија и самоевалуација, квалитативна лингвистичка истраживања.  
  

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Микро-настава са фокусом на рефлексији и самоевалуацији. Сви студенти реализују по три микро-јединице интегративне наставе енглеског 

језика у групи, уз присуство ментора. 
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Број часова активне наставе: 90 Теоријска настава:30 Практична настава: 60 

 

Методе извођења наставе 

Пленарно, рад у пару или групи, дискусије, презентације, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - 

практична настава - усмени испит 30 

колоквијум-и - презентација пројекта  

семинар-и 30 портфолио 30 
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