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ИНФОРМАТИКА
Основне академске студије

Студијски програм: Основне академске студије информатике
Назив предмета: ШКОЛСКА ПРАКСА
Статус предмета: Изборан на модулима Рачунарске науке и Софтверско инжењерство
Број ЕСПБ: 6
Услов: Уписан одговарајући семестар; Положени предмети Основи програмирања, Структуре података и алгоритми 1,
Рачунарски системи, Базе података 1, Објектно-оријентисани програмирање, Оперативни системи1, Рачунарске мреже
Циљ предмета
Оспособљавање студената за успешно реализовање наставе информатичких предмета у основним и средњим
школама.
Исход предмета
Студент је стекао способност да знање стечено на факултету прилагоди успешном извођењу настве у основним
средњим школама. Оспособљен је за спретно коришћење разноврсног софтвера. Студент је усвојио основна
психолошка, дидактичка, курикуларна и оперативна знања везана за наставу информатичких предмета.
Садржај предмета
Присуствовање часовима информатике код одређеног (изабраног) наставника у основним и/или средњим школама.
Усвајање позитивних искустава у извођењу наставе од наставника основних и/или средњих школа. Увежбавање
одржавања различитих типова часова у складу са дидактичким начелима. Делимично вођење школске
администрације. У току праксе стална анализа постигнутих резултата са предметним наставником овог предмета која
резултује у смерницама ка побољшању квалитета рада са ученицима. На крају праксе студент одржава час излагања
новог градива у основној и/или средњој школи, као усмени део испита из овог предмета.
Литература
1. Актуелни наставни планови и програми предмета из информатике и рачунарства у основној и средњој школи.
2. Актуелни уџбеници из информатике и рачунарства за основну и средњу школу
Број часова активне наставе
Теоријска настава
Практична настава
Методе извођења наставе
Практичан рад у основним школама. Седмична анализа рада са предметним наставником. Подношење извештаја о
обављеној пракси (назив школе, одељење, наставник-ментор, број часова обраде, утврђивања, систематизације,
контролни и писани задаци, тема часа који је одржан у присуству предметног наставника и тако даље.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
70 поена
Завршни испит
30 поена
активност у току предавања
20
усмени испит
30
практична настава
50
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