
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Мастер академске студије социологије 

Назив предмета: Педагошка пракса  

Наставник/наставници: 

Статус предмета:  

Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Развијање компетенција за планирање, организацију и реализацију наставног процеса, праћење и 

вредновање напредовања ученика према програмским циљевима и очекиваним исходима, унутар ужег 

школског и ширег контекста система образовања у Републици Србији. 

 

Исход предмета  

Студент  је: 

-  способан да планира, реализује и вреднује наставу предмета социологије у складу са програмом 

наставе и учења и очекиваним исходима, као и у складу са предзнањима и могућностима ученика и 

одликама школског контекста, 

- разуме функционисање школе као институције: познаје надлежности њених органа, процедуре 

доношења одлука, законске и подзаконске акте и друге документе релевантне за рад школе, 

- разуме шири друштвени и правни контекст унутар кога се одвија средњошколска настава социологије. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са:  

 законским и подзаконским актима, документима и стратегијама у области образовања; 

Информисање о документима релевантним за рад школе и система образовања уопште,  

 начином функционисања и регулисања рада школе, надлежностима, положајем и улогама 

различитих актера у животу школе, 

 процедурама и динамици извођења праћења и вредновања квалитета образовно-васпитне 

делатности на нивоу школе. 

 

Практична настава  

Анализирање и структурно позиционирање предмета Социологија унутар средњошколског курикулума 

и његовог укрштања са другим предметима. 

Литература  

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017) 

Закон о средњем образовању и васпитању (Сл. гласник РС бр. 55/13 , 101/17 ) 

Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/2018); 

Закон о дуалном образовању („Сл.гласник РС“, бр. 101/17 и 6/20) 

Закон о просветној инспекцији („Службени гласник РС“, бр. 27/2018) 

Закон о Националном оквиру квалификација („Службени гласник РС“, бр. 27/2018) 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Учење кроз учешће у школском животу: структурирано посматрање, преглед и анализа докумената; 

Консултативна настава. 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/ZOSOV_Sl_gl_88_17.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/01/Закон-о-средњем-образовању-и-васпитању.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/Zakon-o-udzbenicima-1.doc
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/02/zakon-o-dualnom.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/05/ZAKON-O-PROSVETNOJ-INSPEKCIJI-web.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/05/ZAKON-NOKS-18.pdf


 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  

семинар 70   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
 
 


