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Српски језик и књижевност

Стандард 05. - Курикулум
Табела 5.2А Спецификација стручне праксе
Стручна пракса:
Ознака предмета:

61160

Број ЕСПБ:

6

Стручна пракса

Наставници:
Часова наставе(недељно)
Предмети предуслови

0.00
Нема

1. Циљ:
Примена стечених теоријских и практичних знања из српског језика и српске књижевности и културе, у настави реализованој у
стручној пракси у васпитно-образовним институцијама: у основним и средњим школалма (гимназијама и стручним школама).
Оспособљавање студената за посматрање, вредновање и осмишљавање наставног процеса. Развијање свести о улози
наставника. Припрема за самостално планирање, припремање и извођење наставе. Оспособљавање студената за прикупљање,
анализу и завршну припрему наставног материјала. Припрема за самостално анализирање и примену мотивацијских техника,
техника евалуације часа, као и метода евалуације наставника и самовредновања. Проширивање компетенција у примени знања
из науке о српском језику и српској књижевности и култури у васпитно-образовним установама, као и у другим друштвеним
установама, пре свега у институцијама културе.
2. Очекивани исходи:
Студенти се оспособљавају да самостално припремају и држе часове српског језика и књижевности у основним и средњим
школама (гимназије и стручне школе), да анализирају наставу српског језика и књижевности, на основу савремених метода и
техника, као и на основу анализе заступљене у прописаним уџбеницима. На основу стечених знања, студенти могу да учествују у
предлозима за израду нових уџбеника и дидактичних материјала.
3. Садржај стручне праксе:
Студент је дужан да хоспитује 60 сати наставе српског језика и књижевности (у основној или средњој школи - у гимназији или
стручној школи), као и да обави један испитни час, у договору са ментором и под менторским надзором наставника. Хоспитовање
се обавља у договору с ментором и подразумева следеће активности: редовно похађање часова, активан рад са ученицима и
ментором, редовно вођење дневника методичке праксе, учествовање у настави, учествовање у додатној и допунској настави,
учествовање у оцењивању, као и увид у наставну документацију. Стручна пракса претпоставља суделовање предметног
наставника. Посматрање и анализа часова српског језика и књижевности, припрема наставног материјала, припрема часа,
одржавање часа, асистенција у оцењивању, редовно вођење дневника методичке праксе (са евалуацијом и самоевалуацијом).
4. Методе извођења:
Вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Дневник стручне праксе
Извештај ментора о раду са студентом

Датум:

15.04.2015

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
50.00 Испитни час са припремом
20.00

Обавезна
Да

Поена
30.00
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