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Табела 5.2А Спецификација стручне праксе

65020 Стручна пракса
Стручна пракса:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 6

Часова наставе(недељно)

Циљ стручне праксе је стицање компетенција из подручја припреме, организације и извођења наставе шпанског језика на основу
непосредног увида у рад у предшколској установи, основној и/или средњој школи и основног искуства у реализовању наставе
шпанског језика.

Студенти ће овладати артикулацијом наставног часа, облицима и методама рада у настави шпанског језика, као и методама и
техникама за проналажење и припрему наставног материјала. Студенти ће бити оспособљени да препознају, анализирају и
примене различите мотивацијске технике, као и да оцене успешност у примени одређених методичких постулата које су стекли
на теоријско-методолошким предметима. Моћи ће да критички процене колико је примена (или недостатак примене) одређених
метода и техника у настави последица објективних околности, а колико субјективних карактеристика наставника. Студенти ће
развити осећај професионалности и професионалне одговорности, као и способност самопроцене наставничке компетенције.

Студент је дужан да хоспитује 60 сати наставе шпанског језика у предшколској установи, основној и/или средњој школи, као и да
реализује један испитни час у договору са ментором. Хоспитовање подразумева следеће активности:
1. Редовно похађање часова и активан рад са ученицима и ментором;
2. Редовно вођење Дневника методичке праксе;
3. Припрема за учествовање у настави;
4.  Учествовање у настави у договору са ментором (организовање активности,  израда паноа и пројекција,  произвођење и
тумачење аудио и филмованих дидактичких материјала, дидактизација песама и слично);
5. Учествовање у допунској и додатној настави у договору са ментором;
6. Учествовање у ваннаставним активностима (организација приредби, посете изложбама, предавањима и слично) у договору са
ментором;
7. Асистенција у оцењивању, у договору са ментором;
8. Увид у наставну документацију: попуњавање дневника, израда месечних и годишњих планова наставника и слично, у договору
са ментором.

1. Циљ:

2. Очекивани исходи:

3. Садржај стручне праксе:

4. Методе извођења:

Посматрање  и  анализа  часова  шпанског  језика,  припрема  наставног  материјала,  припрема  часа,  реализација  наставе,
асистенција у оцењивању, учешће у ваннаставним активностима, редовно вођење Дневника методичке праксе, консултације.

Завршни испит ПоенаОбавезна
Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна
Дневник стручне праксе 50.00Да
Испитни час са припремом 30.00Да
Извештај ментора о раду са студентом 20.00Да

Наставници:

Предмети предуслови Нема

0.00
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