Упутство о обављању стручне праксе
Драги студенти,
Као што већ знате услед пандемије Коронавируса и затварања основних и средњих школа за наставу
онемогућени смо да овогодишњу стручну праксу обавимо онако како је планирано. Неки од вас су
започели са обављањем обавеза које се тичу овог предмета, а неки не па вам у наставку шаљем
упутство како да полажете испит у периоду до нормализације рада у школама.
1. Студенти који предају Верску наставу у школама годину дана или дуже треба да доставе потврду
о томе и биће ослобођени обавезе држања наставе.
2. Студенти који су одржали свих десет часова треба да пријаве испит и да донесу потребну
документацију (припрема за час, упут за обављање стручне праксе са подацима о одржаним
часовима, потписан од стране вероучитеља и оверен у школи)
3. Студенти који су одржали преко пет часова треба да одрже један онлајн час који треба да
поставе на youtube или неки други сервер и пошаљу линк на адресу
strucnapraksapbf@gmail.com. Када буду долазили на испит студенти доносе из школе у којој су
обављени претходни часови упут за обављање стручне праксе са подацима о одржаним
часовима, потписан од стране вероучитеља и оверен у школи, и припрему и за часове одржане у
школи и за онлајн часове.
4. Студенти који нису држали часове у школи или су одржали пет или мање часова треба да одрже
три онлајн часа. Када буду долазили на испит, студенти треба да донесу припрему за сва три
одржана часа.

Како треба да изгледа онлајн час?
Час треба да траје најмање 15 минута, да има структуру коју и конвенционални час.
1. увод, који повезује тему са претходно стеченим градивом,
2. средишњи део у коме се обрађује наставна јединица и
3. закључак, у коме се сумира изнесено градиво.
Сами бирате наставну јединицу на основу постојећих наставних планова. Треба да водите рачуна да
методска јединица буде прилагођена узрасту коме се предаје, тј. разреду у коме се обрађује.

Како направити и послати видео снимак?
Видео снимак направите својим мобилним телефоном или камером. Поставите га на youtube или неки
други сервер, а затим пошаљите линк. Ако желите да линк буде видљив и другима, можете да га
подесите да буде видљив јавно, а ако не желите, подесите тако да буде видљив ономe кoме шаљете
линк. Уколико нисте до сада постављали видео снимак на youtube, можете погледати следећа упутства
1. постављање снимка са мобилног телефона
2. постављање снимка са рачунара
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