Студијски програм/студијски програми : Мастер професор стручних предмета
Врста и ниво студија: Aкадемске мастер студије
Назив предмета: ШКОЛСКА ПРАКСА 1
Наставник (Име, средње слово, презиме): Доц. др Радмила Богосављевић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ предмета
- Стицање увида у основна подручја школског рада и улоге наставника у деловању средњошколске
васпитно-образовне установе;
- Упознавање значаја васпитне улоге наставника и специфичности деловања одељенског старешине.
Исход предмета
- Познавање основних подручја рада наставника и оспособљеност за активно учествовање у организацији
живота и рада средње школе;
- Познавање васпитне улоге наставника у школи и оспособњеност за рад у својству одељенског
старешине.
Садржај предмета
Теоријска и практична настава обухвата теме:
− Школска легислатива - закони, правилници и стандарди
− Школска документација и документација наставника
− Наставник као одељенски старешина (педагошки, организациони и административни послови; рад
са одељенским колективом и индивидуални рад са учеником)
− Сарадња наставника са родитељима (облици сарадње, информативни и саветодавни рад са
родитељима, педагошко образовање родитеља)
− Сарадња наставника са стручним телима, службама и органима школе; сарадња са локалном
заједницом.
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Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
1
1
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијум-и
..........
семинар-и
30

Остали часови

поена
60

