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Филолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и евалуацију, Студентски трг 3, Београд
Никола Станојевић, csoe@fil.bg.ac.rs, 011/202-1763, 063/819-1122
ред. проф. др Јелена Филиповић; ванр. проф. др Милена Јовановић; ванр. проф. др Оливера Дурбаба; виши лектор
Војкан Стојичић
ред. проф. др Јелена Филиповић; ванр. проф. др Милена Јовановић; ванр. проф. др Оливера Дурбаба; доц. др Предраг
Мутавџић, виши лектор Војкан Стојичић
Усавршавање методичко-дидактичких компетенција наставника и упознавање са новинама у настави страних и класичних
језика: Заједнички европски оквир за живе икласичне језике: учење, настава, оцењивање (ЗЕОЈ).
Теоријско разматрање и практична примена ЗЕОЈ, према методичким принципима;повезивање теорије и праксе у
организацији часа.
Савремене методе и развој језичких вештина; Комуникативна настава живих језика; Комуникативна метода у настави
класичних језика. Корелација живих и класичних језика; Улога граматике у (комуникативној) настави језика; Књижевност
и култура у настави језика; Интеркултурална комуникативна компетенција; Евалуација и корекција грешака; Савремене
технологије у настави језика; Примери коришћења електронских и других савремених средстава; Ни за ни против
електронских наставних средстава: Википедија и друштвене мреже; Moodle; Повезивање теорије и праксе у разним
аспектима; Дидактички материјали у настави језика; Класична и електронска наставна средства и њихов утицај
(радионица)
наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних
предмета – средња стручна школа

Број учесника
Трајање

30
два дана (16 бодова)

Електронски
Цена

Не
Укупна цена за групу износи 150 000 динара.
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