ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ СОЦИОЛОГИЈЕ
Каталошки број 876
Општи циљеви програма: Унапређивање наставе социологије и професионално оспособљавање
наставника из области друштвених наука и социологије.
Специфични циљеви: Оспособљавање наставника за примену и коришћење иновативних метода и
техника рада у настави социологије. Унапређивање методичко-дидактичке компетенције наставника
за реализацију наставних и ваннаставних садржаја из социологије. Подизање нивоа квалитета наставе
социологије кроз развијање креативних и иновативних приступа у настави. Упознавање наставника
са најновијим методама у настави социологије (са посебним освртом на креативну драму и драму у
образовању) и примерима добре праксе. Подстицање мотивације наставника социологије за
усавршавањем наставног процеса и међупредметно повезивање.
Сатница – распоред активности
ДАН 1.
Теме:
Савремени трендови у настави социологије.
Исходи учења – основни појмови, писање исхода, повезаност са наставом и оцењивањем.
Приступи, технике и методе у настави социологије.
Практична примена иновација у настави социологије.
10.00 – 11.30

Представљање предавача и учесника.
Упознавање са програмом, циљевима и методологијом рада.
Активност за оснаживање тимског духа.
Договор о раду.
Очекивања од семинара.
Уводна активност.

11.30 – 11.45

Пауза

11.45 – 13.15

Исходи учења – Блумова таксономија
Повезаност исхода учења са наставом и оцењивањем.
Особине и специфичности традиционалне и активне наставе.
Паралелна дискусија и разговор са учесницима.

13.15 – 13.45

Пауза

13.45 – 15.15

Едукативни блок: Игра са картама - искуствено учење.
Дискусија. Рефлексија на претходну активност.

15.15 – 15.30

Пауза

15.30 – 17.00

Писање исхода учења.
Одабир тема – наставних јединица и преглед методологије.

17.00 – 18.00

Резиме дана.
Вредновање дана – пример креативне евалуације.
Завршна активност.

ДАН 2.
Теме:
Планирање и припремање наставника за извођење часа.
Организација часа из социологије/друштвених наука.
Приступи, технике и методе у настави социологије/друштвених наука.
Примери добре праксе у настави социологије и ваннаставним активностима.

09.00 – 10.30

Поздравна реч.
Уводна активност.
Важност драмских и других метода у настави.
Примена техника и метода у настави социологије, 1. део
Презентација и групна дискусија.

10.30 – 10.45

Пауза

10.45 – 12.30

Примена техника и метода у настави социологије, 2. део
Презентација и групна дискусија.

12.30 – 13.00

Пауза

13.00 – 14.30

Коришћење мултимедија у настави социологије.
Примери добре праксе у настави социологије и ваннаставним активностима.

14.30 – 14.45

Пауза

14.45 – 16.30

Припрема наставног часа.
Увид у релевантну литературу.
Подела едукативног материјала учесницима.
Разговор о теми - Научили на семинару, применили у пракси.

16.30 – 17.00

Вредновање обуке – писана евалуација.
Попуњавање упитника за ЗУОВ.
Завршна активност.

Реализатори програма:
Љиљана Жижић, дипл. социолог
Ана Зотова, професор филозофије

