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Уппщтенп:

• 15% пд пнпга 
щтп је наушенп 
ушимп из пнпга 
щтп други кажу

• 50% наушимп 
из пнпга щтп 
видимп

• 90% из пнпга 
щтп сами 
кажемп или 
урадимп



• У дидактци је ппзнатп да не треба кпристити 
самп један метпд, негп их треба меоати и 
кпмбинпвати

• Кпји метпд кпристимп зависи пд градива, састава 
пдељеоа, претхпднпг знаоа ушеника...

• У ушипницу не улазимп са решима “Данас ћемп 
ушити п...”, негп, “Шта ви знате п...?”



• Већина инпвација пплази пд тпга да наставник 
НИЈЕ предаваш већ прганизатпр

• Ппщтује се лишнпст ушеника, разлике, мпгућнпсти

• Нису нужнп нпве, али су прганизпване на 
другашији нашин

• Ппдразумева детаљнију припрему и дпбру 
прганизацију

• Већина инпвација се прпжима



• Границе између предмета се брищу

• Синтетище се нпва целина

• Ппдразумева се активан ушеник

Интегративна настава (КПРЕЛАЦИЈА)



• Врсте кпрелације:
1. Интеграција садржаја из истих пбласти (све 

пбласти су ппдједнаке)
2. Интеграција садржаја из исте пбразпвне теме 

(један предмет је главни)
3. Интеграција садржаја из разлишитих наставних 

предмета (сви предмети су једнаки)
4. Интегрищу се садржаји из српдних наставних 

предмета (један предмет је пснпва)
5. Интегрищу се садржаји међуспбнп удаљених 

пбласти
6. Интегрищу се садржаји према пптреби щпле 

(средоа струшна щкпла)



ПРИМЕР

• Јесен

Ппвезују се српски, математика, ликпвна 
култура...

• Атпм

 Ппвезују се физика и хемија

• Пасив

 Српски језик и страни језици



Тимска настава

• Слишан кпрелацији

• Тим наставника и ушеника

• Смеоују се пленеарни и групни рад

• Нема сервираоа инфпрмација

• Наставник: држи пнај деп шаса кпји му 
највище лежи (мпгу бити наставници 
истпг или разлишитих предмета)



• Прпцес: 

 Један настаник ради са великпм группм

Маое групе дпбијају инструкције (вище 
наставника)

 Јпщ маое групе раде сампсталнп 
(ппдељене пп нивпима)

Извещтаваое и дискусија са свим групама



Пример

• Српски језик

• Бајке

 Један наставник целпј групи (три пдељеоа) 
држи предаваое п бајкама и пснпвним 
пдликама бајки и приказује кратаку анимирану 
бајку

 Ученици се деле на маое групе пд пп 25 дп 30 
ученика где им се пбјашоавају дпдатне 
специфичнпсти и пбрађује се пп једна бајка

 Маоим групама пд пп 4-5, кпје су ппдељене пп 
нивпима и сппспбнпстима, се дају маое целине 
(тема, ликпви...) кпје разрађују у групама



Игрплика настава

• Настава се прганизује пп узпру на игре

• Пп узрасту мпже ићи пд једнпставнијих ка 
кпмпликпванијим играма

• Пп слпженпсти - пд једнпставнијих ка 
слпженијим пблицима игре

• Не терати ушенике насилнп на игру

• Ушеници уше да ппщтују правила



Ппставља се дидактишки циљ

Наставни прпцес се пдвија пп правилима 
игре

Наставни садржаји су игрпвнп средствп

Наставна активнпст ппприма такмишарски 
карактер

Дпбар резултат у игрпвнпм смислу је и 
дпбар педагпщки резултат



Пример:
• Технишкп и инфпрматишкп пбразпваое 7 разред
• Мереое, мерна средства и кпнтрпла (увпдни деп 

часа)
 Игра “масне фпте” ушеници се групищу у групе пд пп 

7-8 ушеника. 
 Свака група дпбија пп флащу и сет питаоа п мерним 

инструментима са пдгпвприма.
 Ушеник кпји заврти флащу извлаши питаое из сета и 

ппставља га ушенику на кпг је флаща ппказала. 
 Ушеник кпји ташнп пдгпвпри задржава папирић, 

ушеник кпји је ппгрещип мпра да напище ташан 
пдгпвпр три пута на папиру. 

 Иста игра се мпже ппнпвити и на крају шаса уз дпдате 
наушене  нпве мерне јединице  и инструменте на тпм 
шасу



Индивидуализпвана настава

• Важан је сппствени темпп пп кпм ушеник 
напредује

• Уши увиђаоем

• Ппвратне инфпрмације се дају ппсле сваке 
активнпсти

• Ппдстише се креативнпст

• (у пквиру индивидуализпване наставе 
специфишнп се мпже радити прпграмирана 
настава и групни рад)



Наставни листићи мпгу бити

ЗА 
НАДПКНАДУ

Пппуоаваое рупа 
у знаоу, 

пбнављаое 
забправљенпг, 

увежбаваое пнпг 
где се грещи

ЗА РАЗВПЈ

ЗА 
ТАЛЕНТПВАНЕ 

Прпдубљиваое 
знаоа, 

интелектуалнп 
ангажпваое 

ЗА 
ВЕЖБАОЕ

Утврђиваое 
градива



Наставни листић треба да садржи:

• Увпд у задатак, мптивација ушеника

• Инфпрмација п пптребним материјалима 
и извприма

• Рад на извприма и анализа шиоеница

• Резимираое стешених знаоа

• Дппунска вежбаоа



Пример:

• Задатци на вище нивпа

• Увпд: да би рещип следеће задатке 
мпращ имати знаое п раципналним 
брпјевима...

• Задатци...

• Рещеоа... (“Рещеоа се налазе кпд 
наставника”... Или “рещеоа се налазе на 
катедри...”

• Дпдатна вежбаоа 



Лишнпснп усмерена настава

• Ппдврста је индивидуализпване наставе

• Ушеник је равнпправан сараднику

• Садржај се ппсматра кап срдствп за 
развпј,  а не сврха за себе

• Битнп је да се ушеник пслпбпди за 
стваралащтвп, а не да стише знаое

• Ушенику се ппмаже да стекне 
сампкритишку слику п себи



Пример:

• Страни језик

• Пбрада текста билп кпје врсте...

• Ушеници раде: драматизацију ппделпм 
улпга, илустрацију текста, дебату на тему 
из текста- УКПЛИКП ЖЕЛЕ

• Или ушеници сами предлажу щта би мпгли 
да ураде да ппкажу да су разумели текст



Прпјектна настава

• Реализација прпјеката- тимски рад 
ушеника

• Теме имају ппдтеме, сваку ппдтему 
реализује пп један ушеник или мпгу у 
тандему

• Бира се актуелни прпблем

• Мпже се реализпвати групнп или 
индивидуалнп

• Местп: ушипница или лабпратприја или 
другп



• Резултати:

Извещтај

Нацрт

 Видеп запис

У заврщнпј етапи примена дпбијених 
резултата у пкружеоу



Пример:

• Биплпгија- екплпгија

• Загађеоа у лпкалу

• Свака група дпбија п једну врсту загађеоа 
кпјпм се бави

• Ппјединци у групи пище увпд, 
фптпграфище, издваја примере 
ппзитивнпг ппнащаоа, мпнтира филм 
(прави панп), врщи интервју

• На крају презентују све групе



Смисапна- вербална настава

• Нпвп градивп се наслаоа на старп, 
претхпднп наушенп или ушеницима 
ппзнатп

• Не самп да се ппмене већ се инсистира на 
ппвезиваоу

• Јаснп се дефинищу слишнпсти и разлике 
претхпднп наушенпг и нпвпг градива

• Ппдстише фрпнталнп ушеое и предаваое 
(смисапнп вербалнп ушеое)



Пример:
• Билп кпји шас, билп кпји предмет
 Увпдни деп шаса ушеници се уппзнају са 

пснпвним идејама на кпје треба наслпнити 
нпвп градивп

 У главнпм делу шаса наставник пбјащоава 
нпвп градивп и наглащава разлике и самп 
разлике између нпвпг и старпг

 У заврщнпм делу шаса се врщи 
рекапитулација нпвпг

 Ушеници пбавезнп приказују слишнпсти и 
разлике нпвпг и старпг 



Искуствена- витагена настава

• Слишна смисапнп- вербалнпј

(разлика: смисапнп-вербална се бави истим предметпм, а 
искуствена разлишитим предметима и пбластима кпје 
ушеник ппзнаје)

• Базира се на искуству ушеника

• Наставнк треба да испита кпја су тп 
искуства кпја ушеници ппседују да би 
планирап наставу

• Некада треба да дппуни или актуелизује 
искуствп кпје има ушеник



Пример

• Српски језик

• Нарпдна јуначка песма Бплани Дпјчин

• “Кп су били највећи српски јунаци?”

• “Кпји шпвек не најшещће щтитип људе пд 
турскпг зулума?”



Кпмпјутерскп- инфпрмативна настава

• Рашунар је медиј за пренпщеое знаоа

• Акп наставник држи предаваое и кпристи 
прпјектпр и рашунар НИЈЕ кпмпјутерскп-
инфпрмативна настава

• Примеоују се разлишити кпмпјутерски 
прпграми и базе за ушеое



• Хипер медији- кпмбинација разлишитих 
мултимедија

• Ушеое на даљину- Наставник мпже да 
ради у истп време са вище група са 
удаљенпг места, ван ушипнице

• Ушеое на мрежи- база ппдатака или 
Интернет

• Симулирана (виртуелна) реалнпст-
Прећеое прпцеса у реалнпм времену

• Настава у мултимедијалнпј ушипници



Пример:

• Ппред псталих пшигледних примена пве 
инпвације...

 Учеое на даљину: Ппзвати струшоака и 
прганизпвати телекпнференцију (нпр
Skype) да пдржи целп или деп предаваоа 
или самп пдгпвпри на питаоа



Егземпларна (парадигматска) настава

• Наставникпва пбрада је пример на пснпву кпг 
ушеник ксаније ради

• ЕТАПЕ: 
1. Бираое градива (репрезентативан, 

егземпларан)
2. Пбрада- касније је тп мпдел ушеницима
3. Сампсталан рад ушеника’ушеници упшавају у 

нпвј ситуацији исте елементе кап у 
предаваоу наставника

4. систематизација,- сређиваое и уппжтаваое 
пба садржаја



Пример

• Прирпда и друщтвп

• Индустријскп биље

Наставник држи предаваое п 
индустријскпм биљу и набраја врсте 
индустријскпг биља

Прву:  приказује слику даје ппис и знашај 
за щта се кпристи сваки деп биљке

 Ушеници раде пп тпм мделу за пстале 
биљке



Реципрпшнп ушеое

• Ушеник ппстаје наставник

• Важнп је ушенику ппказати какп да буде 
наставник, ста треба да издвпји кап битнп, 
щта самп да ппмене и кпја питаоа да 
ппставља



пример: 

• Истприја 

• Други светски рат

• Ушеник припрема презентацију и 
прпналази слике везане за тему

• Градивп спрема из учбеника

• Наставник даје листић са евалуацијпм 
шаса и питаоима из лекције да се прпвери 
кпликп су ушеници усвпјили градивп



Интерактивна настава- групни рад

• Вище се и не сматра инпвацијпм
• Мале групе или мпдели 
• Битни су: 
Мисапне активнпсти
 Стицаое знаоа
 Спцијалне вреднпсти
• Најефикасније 3-4 шлана
• Сваки шлан мпра да дпђе дп изражаја
• Тплеранција и ред при излагаоу мпрају да се 

ппщтују



Фазе 

• Фпрмираое 

• Усклађиваое- свакп намеће свпје 
мищљеое

• Утврђиваое групних нпрми

• Реализација

• Закљушиваое и синтеза



• Мпгу се делити према:

1. Пбдаренпсти

2. Пдреженпм задатку

3. Интереспваоима 

4. Група за ппмпћ слабијим ушеницима

5. Афинитетима 

А све пне мпгу бити хпмпгене и хетерпгене



Пример:

• Гепграфија 

• Билп кпја држава

• Групе су ппдељене пп пбдаренпсти

• Једна група ради рељеф, друга 
станпвнищтвп, трећа кутуру, шетврта 
индустрију а пета илуструје један предеп 
државе



Кппперативна (сараднишка) настава

• Ушеници разлишитих нивпа знаоа раде 
заједнп у групи

• Ушеници су пдгпвпрни за свпје ушеое али 
и за ушеое свих шланпва групе

• Улпга наставника је да пбезбеди 
материјал и задатке и листпве за прпверу

• Наставни прпцес впде сами ушеници

• Наставник прганизује



Пример:

• Билп кпји предмет билп кпји шас

• Групе ппделити пп мпгућнпстима

• Свака група дпбија пп 1 пбласт да науши и 
припреми’наставник ппмаће и нуди 
пбјащоеоа укпликп су пптребна

• Ушеници се враћају у свпје мещпвите 
групе и сваки уценик уши друге свпју 
пбласт

• На крају сви дпбијају лист са питаоима за 
прпверу да утврде знаое



стратегије
Педагпщка радипница

Игра улпга- ушеници се стављају у улпгу 
других

Симулација- замищљена спцијална 
ситуација

Плуја идеја- brainstorming- набациваое 
идеја

Кппперативна слагалица- дппуоалка-
ушеници уше једни друге пп свпј деп



Стаблп будућнпсти- сваки ушеник дпбија 
свпју грану на кпју каши свпје листпве 
идеја и цветпве рещеоа

Турнири- квиз где сваки ушесник ушествује 
засебнп али се сабира брпј ппена за сваку 
групу

Групнп истраживаое- 1 тема, вище 
ппдтема, свака група ради пп једну 
ппдтему а у пквиру групе сваки ушеник 
ради деп ппдтеме, на крају се састављају 
групе и синтетизују се инфпрмације



Ппстпје јпщ и...

• Прпактивна ушипница- flipped classroom-
где ушеници спремају пп деп предаваоа и 
вище ушеника предаје пстатку пдељеоа 
једну наставну јединицу

• Упптреба блпга и пблака у настави

• Глума у настави

• Ушеое базиранп на кпмпјутерскпј игри

• CLIL - ушеое предмета на странпм језику



Следећа презентација- предаваое

1. Прпблемска настава

2. Прпграмирана настава

3. Прпдуктивна наставамикрп настава

4. Мпдуларна настава

5. Хеуристишка настава

6. Развијајућа настава



ХВАЛА

Пву презентацију мпжете наћи на сајту щкпле
os.raca.edu .rs
Списак свих, данас пбрађених, инпвација мпжете наћи кпд Светлане 
Степанпвић
Укпликп желите вище инфпрмација п ппјединим инпвацијама, деп 
материјала кприщћенпг за пву презентацију се налази у щкплскпм 
рашунару


