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ПРЕГЛЕД ИНСТРУМЕНАТА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВНОГ ЧАСА

Назив инструмента Ознака Шта мери - опис

1. Евиденциона листа (протокол за 
анализу успепшосги рада на часу)

E-l 1. Вербално понашање наставника - питања по квалитету и врста - одговори ученика 2. Невербално 
понашање З. Учениково понашање на часу

2. Фландерсова листа категорија за 
анализу интеракције у настави

K-l 1. Директан и индиректан утицај наставника 2. Реактивни и интерактивни говор ученика

3. Џарвисов сисгем категорија 
посматрања

К-2 1. Реалан језик (питања, охрабрење ученика, организује актавност на часу) 2. Дрил језик 
(увежбавање, корекције изговарања и сл.) 3. Писање и читање

4. Листа категорија за процењивање 
социјалне интеракције и положаја 
ученика у настави

К-3 1. Психолошко-дидактачки поступци 2. Организација наставе 3. Социјална интеракција  
4. Ставови наставника на часу

5. Протокол за евалуацију социјалне 
климе на часу

П-1 1. Социјална клима (уважавање и неуважавање ученика, критика, толерантност и сл.) 2. Стилови 
руковођења разредом

6. Витхалов модел (протокол) за 
утврђивање димензија социјално-
емоционалне климе на часу (однос 
наставника према ученику)

П-1 1. Подстицање ученика у раду (похвале, признања, подршка у раду) 2. Упозорење и неодобравања  
3. Примедбе и покуде

7. Евиденциона листа и скала процене 
артакулације наставног часа

ЕСК-1 1. Припремање часа 2. Реализација појединих етапа часа 3. Реализација етапе обраде (централни 
део) часа 4. Завршна етапа (повратна информација, домаћи задатак)

8. Скала за евалуацију наставног часа СК-2 1. Мисаона активност 2. Групни процес 3. Клима у разреду 4. Повратна информација

9. Евиденциона листа за евалуацију 
часова на којима се примењује 
програмирана настава

Е-2 1. Коришћење програмираних материјала 2. Модели линеарних програма 3. Повратна информација 
и вредновање

10. Евиденциона листа за анализу 
примена наставних метода на часу

Е-3 1. Примена методе разговора, излагања, демонстрирања, практичних радова, рада на тексту  
2. Облици методе разговора (хеуристичка, сократовска и др.)

11. Инструментариј за снимање 
насгавног часа (облици рада на часу)

Е-4 1. Фронтални облик 2. Групни облик рада 3. Тандем

12. Евиденциона листа за евалуацију 
часова на којима се примењује 
проблемска настава

Е-5 1. Проблем 2. Актавност наставника и ученика


