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Летњи семестар 

Методика и Методичка пракса 
 
Сваки студент са својим паром или у групи представаља: 1) реализовани пројекат методичке праксе кроз евалуацију (концепт 
часа, радови ученика и критички осврт на остварене резултате); 2) акциони план за развој школске културе (СВОТ анализа). 

Као део предиспитне обавезе студенти индивидуално израђују и реализују Акциони план унапређења школске културе према 
задатим критеријумима. 

 

КОРАЦИ:  

1. Упознавање са садржајима и динамиком рада у току летњег семестра и критеријума за вредновање - распоред јавне 
презентације студентске праксе за летњи семестар, упутство за евалуацију праксе, израду акционог плана и извештаја 
истраживања. 

2. Јавна презентација методичке са евалуацијом - ППТ презентација до 30`  

3. Реализација акционог плана у Школи вежбаоници 

4. Предаја материјала у штампаној и електронској форми – 1) Презентација методичке праксе са евалуацијом ППТ) 
PowerPoint presentation); 2) Акциони план унапређења школске културе (сви материјали су штампани као јединствен 
документ са  повезом).  

Напомене:  

• Сви студенти су подељени у групе, посматрају презентацију и вреднују на основу задатих критеријума, а потом се кроз групну дискусију 
анализира активност према задатим критеријумима и даје повратна информација са препорукама за побољшање. 

Прилози, упутства и материјали за наставу (на сајту Флу): 
Радни матријали: 
 Прилог 1: План рада – летњи семестар 
 Прилог 2: Структура евалуације методичке праксе  
 Прилог 3: Структура акционог плана за унапређење школске културе 
 Прилог 4: Критеријуми за естетску анализу дечјих ликовних радова 
 Прилог 5: Упутство за израду завршног рада из Методике ЛВО 
Летњи семестар - предиспитне обавезе - Методика поена Завршни испит поена 
Похађање методичке праксе и креативно залагање у настави 20 Завршни рад  30 
Евалуација методичке праксе  - писани рад 20   
Акциони план – писани рад 10   
Естетска анализа дечјих ликовних радова  10   
Усмено излагање и визуелна презентација  
(евалуација + естетска анализа радова + акциони план) 

10   

 
 
Летњи семестар - предиспитне обавезе - Методичка пракса поена Завршни испит поена 
Похађање методичке праксе и креативно залагање у настави 20 Завршна изложба 30 
Реализација акционог плана у пракси и материјали 
(радови, фото, видео) 

50   
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