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Табела 5.2А Спецификација стручне праксе

63020 Стручна пракса
Стручна пракса:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 6

Часова наставе(недељно)

Стручна пракса у основним и средњим школама има за циљ продубљивање  примене стечених теоријских и практичних знања из
немачког језика и културе у наставној пракси у односу на основне студије; оспособљавање студената за циљано посматрање
наставног процеса; развијање свести о улози наставника и његовој компетенцији у том процесу; припрему за самостално
планирање наставе и њено извођење; евалуацију часа и његове структуре; евалуацију наставника и самоевалуацију; анализу
наставних средстава примењених у пракси; мотивисање ученика и ефективно искориштавање времена; оспособљавање
студената за одговарајући одабир уџбеника и коришћење других дидактичких средстава у настави.

Оспособљеност студената за држање часова немачког као првог или другог страног језика у основним и средњим школама и
гимназијама на нивоу вишем од основног; анализу и критички осврт на наставу немачког као страног језика  данас у Србији на
основу најновијих метода и техника укључујући и анализу постојеће уџбеничке литературе; оспосољеност за тимски рад у изради
нових уџбеника и дидактичких средтава.

Анализа одабраних /прописаних уџбеника у односу на постојеће, стављајући у први план старосну доб ученика те године учења
немачког као првог или другог страног језика уз образложење; анализа рада предметног наставника: у односу на структуру часа,
одабрани уџбеник, методу коју примењује те његову инвентивност (приложена писмена евалуација); припрема за властити час –
одабир уџбеника, наставне јединице те усаглашавање са наставним планом и програмом и предметним наставником (пожељно у
гимназији, с посебним акцентом на филолошкој-тамо где постоји) (приложен портфолио или дневник рада); држање одређене
наставне јединице на часу и самоевалуација; два припремна часа и један огледни (у писменој форми); учити а не заборавити
–стратегија за ефикасну наставу немачког језика (у писаном облику); резиме;

1. Циљ:

2. Очекивани исходи:

3. Садржај стручне праксе:

4. Методе извођења:
Хоспитовање, одржавање часа, портфолио/дневник рада (са евалуацијом и самоевалуацијом)

Завршни испит ПоенаОбавезна
Држање часа у средњој школи 40.00Да
Држање часа у основној школи 20.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Похађање праксе 40.00Да

Наставници:

Предмети предуслови Нема

0.00
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