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Услов: Похађање изборних предмета из одговарајућих области на основним академским студијама и Б2 ниво енглеског 

језика 

Циљ предмета  

Упознавање студената са релевантним теоријама учења, емпиријским студијама и практичном применом стратегија учења у 

настави енглеског језика на млађем узрасту. Оспособљавање студената за перманентно усавршавање коришћењем сазнања 

из теорија учења као и за креативно коришћење техника за усвајање језичких знања и вежбање свих језичких вештина у 

настави еглеског језика на раном узрасту.  

Исход предмета  

Студент ће моћи да: 

- критички анализира и процењује релаватне теорије учења, резултате емпиријских студија и њихову практичну 

примену у настави енглеског језика као страног на раном узрасту, 

- овладаће потребним знањима како би се успешније бавио рефлексијом наставе енглеског језика као страног на 

раном узрасту  

- креативно користи стратегије учења и подучавања у настави енглеског језика на раном узрасту, 

- креира наставне материјале за рад са млађим узрастом. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теорије учења енглеског језика као страног, теорије усвајања језика на млађем узрасту, когнитивни и емоционални развој 

деце млађег узраста, образовна пракса на млађем узрасту,  принципи наставе страног језика на млађем узрасту, модели 

учења и подучавања, социо-културни контекст учења страног језика и његов утицај на ученика, евалуација наставних 

програма и њихова усклађеност за одређени узраст, образовне институције као специфични контекст учења и подучавања,  

мотивација ученика као и образовне, лингвистичке и емоционалне (афективне) потребе ученика, комуникативне и 

креативне активности у настави енглеског језика на млађем узрасту.  

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Вежбе, демонстрације, презентације, истраживачки рад. Сви студенти пишу семинарски рад истраживачког карактера.  
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12. Аутентични материјали из различитих извора 

Број часова активне наставе: 75 Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, истраживачки рад – семинарски рад, презентација 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 практични испит  

практична настава - усмени испит  

колоквијум-и  презентација 30 

семинар-и  семинарски рад 40 

 


