КАЛЕНДАР ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ЗА ШК. 2019/20. ГОДИНУ
Настава за студенте прве године почиње 1. октобра, за студенте осталих
студијских година настава почиње од 7. октобра 2019. године. Настава се завршава 29.
маја 2020. године. Редовна настава и други облици васпитно-образовног рада за студенте
у првом, трећем и петом семестру траје од 1. октобра тј. 7. октобра 2019. године до 17.
јануара 2020. године, а у другом, четвртом и шестом семестру од 18. фебруара до 29.
маја 2020. године.
ПРАКТИЧАН РАД
Практичан рад студената саставни је део стручног припремања учитеља и
васпитача за организовање и извођење васпитно-образовног рада у основној школи
односно предшколској установи.
ПРАКТИЧАН РАД УЧИТЕЉА
Практичан рад за студенте прве године (педагошка пракса) изводи се у трајању
од једне седмице у другом семестру, и то после усвајања основних садржаја из Опште
педагогије. Ова пракса ће бити организована од 09. до 13. марта 2020. год.
Програм праксе обухвата:
- разговор са директором, педагогом и психологом школе;
- упознавање организације и режима рада једног школског дана и седмице;
- рада стручних и других органа школе;
- рада стручних сарадника школе;
- рада ученичких заједница;
- упознавање и вођење одређене школске документације;
- стицање увида у опремљеност и функционисање школских објеката и наставних
средстава;
- присуствовање часовима наставе у млађим разредима.
У прва два дана праксе студенти треба да остваре општи увид у целокупни рад
школе, а следећа три дана да се укључе у хоспитовање, односно у наставни рад.
Практичан рад за студенте друге године (дидактичка пракса) изводи се у
трајању од две седмице у четвртом семестру, а након усвајања основних садржаја из
Развојне психологије, Педагошке психологије и Дидактике. Ова пракса ће бити
организована од 16. марта до 27. марта 2020. године и њено тежиште ће бити на
повезивању одређених садржаја из дидактике са наставном праксом.
Ова пракса треба да обухвати:
- разговор са педагогом и психологом школе о структури и врсти наставних
активности и о основним практичним проблемима реализације наставног плана и
програма основне школе;
- присуствовање свим видовима наставних активности;
- укључивање у активности учитеља у погледу планирања и припремања наставе;
- присуствовање седницама школе;
- упознавање и вођење педагошке документације о настави и ученицима;

- укључивање у извођење наставе у вежбању одређених радњи и поступака, а уз
помоћ учитеља.
Прва два дана студенти сагледавају наставни процес и рад школе у целини, а у
остала три дана присуствују наставним активностима учитеља.
Практичан рад за студенте треће године (дидактичко-методичка пракса)
изводи се у трајању од три седмице у петом семестру после усвајања основних садржаја
из Дидактике и методика наставе. Ова пракса организује се у два одвоје на термина:
• први термин је од 02. децембар до 13. децембра 2019. год.
• други термин је од 02. марта до 06. марта 2020. године.
У току реализације дидактичко-методичке праксе, која траје три седмице (15
радних дана), студент је обавезан да на основу ПРОТОКОЛА ПОСМАТРАЊА прати и
одређене број часова из редовне, допунске и додатне наставе из свих наставних
предмета.
Сваки студент је, такође у, обавези да најмање три школска часа проведе у
библиотеци и упозна се са радом библиотеке, а да најмање пет часова прати активност
ученика у оквиру слободних и других активности у школи.
Практичан рад за студенте четврте године (професионална пракса) изводи се
у трајању од четири седмице у осмом семестру, после усвајања основних садржаја из
методика. Ова пракса организује се од 04. маја до 29. маја 2020. године.
У току реализације ове праксе студенти изводе све активности у школи које су
предвиђене за рад учитеља у разредној настави. Студент те активности изводи уз
менторство учитеља који изводи наставу у том одељењу.
ПРАКТИЧАН РАД ВАСПИТАЧА
Практични рад за студенте прве године васпитачког смера (педагошка
пракса) изводи се у трајању од пет дана у другом семестру од 09. до 13. марта 2020. год.
Практични рад за студенте друге године васпитачког смера (дидактичка
пракса) изводи се у трајању од две седмице у четвртом семестру од 16. марта до 27.
марта 2020. год.
Практични рад за студенте треће године васпитачког смера (дидактичкометодичка пракса) Ова пракса организује се у два одвоје на термина:
• први термин је од 02. децембра до 13. децембра 2019. год.
• други термин је од 16. марта до 27. марта 2020. године.
Практични рад за студенте четврте године васпитачког смера
(профисионална пракса) изводи се у трајању од четири седмице у осмом семестру од 23.
априла до 25. маја 2018. године.
ПРАКТИЧАН РАД МАСТЕР ПРОФЕСОРА ТЕХНИКЕ И НФОРМАТИКЕ
Практичан рад за студенте прве године (педагошка пракса 1) изводи се у
трајању од једне седмице у другом семестру, и то после усвајања основних садржаја из
Опште педагогије. Ова пракса ће бити организована од 09. до 13. марта 2020. год.
Програм праксе обухвата:
- разговор са директором, педагогом и психологом школе;
- упознавање организације и режима рада једног школског дана и седмице;

- рада стручних и других органа школе;
- рада стручних сарадника школе;
- рада ученичких заједница;
- упознавање и вођење одређене школске документације;
- стицање увида у опремљеност и функционисање школских објеката и наставних
средстава;
- присуствовање часовима наставе у млађим разредима.
У прва два дана праксе студенти треба да остваре општи увид у целокупни рад
школе, а следећа три дана да се укључе у хоспитовање, односно у наставни рад.
Практичан рад за студенте друге године (педагошка пракса 2) изводи се у
трајању од две седмице у другом семестру. Студенти два дана обављају општи облик
праксе (прате и анализирају наставни процес у школи), а остали део праксе присуствују
наставним активностима у одељењу и учествују у планирању часова и заједничкој
реализацији са предметним наставником. Непосредан увид у ову праксу остварује
наставник.
Ова пракса ће бити организована од 16. марта до 27. марта 2020. год.
Програм праксе обухвата:
- разговор са школским педагогом о структури наставних активности у школи и
основним практичним проблемима реализације годишњег плана школе;
- присуствовање свим видовима наставних активностима (часови редовне,
допунске и додатне наставе);
- присуствовање састанцима стручних актива;
- укључивање у активности наставника у погледу планирања и припремања
наставе;
- укључивање у постојеће облике стручног усавршавања;
- упознавање и вођење педагошке документације о настави и ученицима;
- пружање непосредне помоћи наставнику (облици асистирања) у организовању
и вођењу наставе и других облика образовно-васпитног рада.
Практичан рад за студенте треће године (педагошка пракса 3) изводи се у
трајању од три седмице у петом семестру. Ова пракса организује се у два одвоје на
термина:
• први термин је од 02. децембра до 13. децембра 2019. год..
• други термин је од 16. марта до 27. марта 2020. године..
У току реализације педагошке праксе, која траје три седмице (15 радних дана),
студент је обавезан да на основу протокола посматрања прати и одређени број часова. У
току педагошке праксе студенти учествују и помажу наставницима у обављању текућих
послова, присуствују редовним часовима, као и ваннаставним активностима.
Сваки студент је, такође у, обавези да најмање три школска часа проведе у
библиотеци и упозна се са радом библиотеке.
Праћење рада школског педагога, психолога, наставника;
Основни проблеми и послови у вези са упознавањем карактеристика и предзнања
ученика и њихове социјално-породичне ситуације, као и начин вођења одговарајуће
педагошке документације;

Основни методички проблеми организације и извођења наставних часова у току
школске године, програмирање и планирање наставе и општих школских акција.
Практичан рад за студенте четврте године (професионална пракса) изводи се
у трајању од четири седмице у осмом семестру. Ова пракса организује се од 04. маја до
29. маја 2020. године.
У току реализације ове праксе студенти изводе све активности у школи
које су предвиђене за рад наставника ментора. Студент те активности изводи уз
менторство наставника који изводи наставу у том одељењу.
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕТОДИЧКА ПРАКСА
Методичка пракса студената на мастер академским студијама (учитељи и
васпитачи) изводи се у трајању од шест седмица у другом семестру од 27. априла до 05.
јуна 2020. године.

