План посете часовима обавезне и изборне наставе –
типична одељења и OOO - прво полугодиште
2017/18. године
Циљеви:
Вредновање и самовредновање –област квалитета: Настава и учење - стандарди квалитета рада
наставника /квалитет дидактичко – методичких решења, учење ученика различитим техникама
учења, прилагођавање рада на часу потребама ученика/ посебно реализација ИОП-а и
индуализованих облика рада/, активност ученика и стицање знања на часу, управљање
процесом учења, поступци вредновања у функцији учења, стварање подстицајне атмосфере на
часу/
Утврдити разноврсност примене метода и техника у настави
Кључна област : ЕТОС -Атмосфера и клима у одељењу
Инструменти:
1.Образац за посматрање и вредновање школског часа /област квалитета Настава и учење/
2.Листа снимања атмосфере у учионици /кључна област: Етос/
3.Оријентациона чек –листа –методе у настави

План :

16.10.2017. понедељак
1. Гордана Комленац – 7 -1
2. Ивана Манчић – 5 -1
3. Весна Јуришић – 5- 2
4. Тамара Стојић – 8-1
5. Даринка Јелић – 7-2

17. 10. 2017. уторак
1. Љиљана Брацановић – 8-2
2. Немања Шијачки – 7-3
3. Бојана Антонић – 8-2
4. Живомир Васиљевић - 6-2
5. Ружица Јовановић – 5-1

18.10.2017. среда
1. Зоран Ступар- 7-2
2. Милена Чолић – 8-1
3. Наташа Лазаревић – 7-3
4. Анита Топаловић – 5-2
5. Бранка Вујанић – 7-2

19.10.2017. четвртак
1. Гордана Комленац – 8-1
2. Слађана Пауновић – 7-2

7. новембар, уторак
1.С.Гојевић -4-1
2.Б.дугоњић - 1-1
3.М.Марковић 2-1
4.Нада Бирач -3-1
5.Енглески језик / верска настава – по договору

8. новембар, среда
Одељења у Добринцима – динамика у складу са договором са учитељима и наставницима

9. новембар, четвртак
Одељења у Краљевцима – у складу са договором са учитељима и наставницима
План посета настави у оквиру ООО направиће се у оквиру тима током октобра месеца –по
почетку наставе.
План посета је варијабилан и модификује се у складу са текућим потребама и пословима,
променама распореда и у договору са наставницима.

План посете часовима обавезне и изборне наставе –
друго полугодиште 2017/18. године
Циљеви за друго полугодиште прецизније ће се дефинисати се на основу евалуације праћења
образовно – васпитног рада /НВ, Педагошки колегијум/ за прво полугодиште, када ће се у
договору са стручним већима и Педагошким колегијумом направити и план посета за друго
полугодиште који ће посебно укључивати и праћење реализације часова за ученике 4. Разреда
/у матичној школи и издвојеним одељењима/ од стране наставника предметне наставе. Према
ранијем договору на Пед. колегијуму у првом полугодишту наставу обилази психолошкиња, а у
другом полугодишту директорка школе.

