












 

 
 

 

 

РЕЖИМ СТУДИЈА 

УЧИТЕЉИ 

 

ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА 

условни испити 

Редни број  Назив предмета  
Услов за 

похађање  
Услов за полагање  

1.  Страни језик II  - Страни језик I  

2.  Социологија породице  - - 

3.  
Дидактика  - Општа педагогија  

4.  
Педагошка  психологија  - Развојна 

психологија  

5.  
Увод у тумачење 

књижевности  

- - 

6.  Српски језик  II  - Српски језик I  

7.  Драма и покрет  - - 

8.  Увод  у  друштвене науке  - - 

9.  Математика  II  - Математика I  

10.  
Основи спорта и физичког 

васпитања  

- - 

11.  Визуелне уметности  - - 

12.  Изборни општи курс  II  - - 

13.  
Изборни педагошко –

психолошки курс II  

- - 

14.  Изборни предметни курс II  - - 

15.  Дидактичка пракса  - - 

 

 



УЧИТЕЉИ 

 

ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 

условни испити 

 

Редни 

број  

Назив предмета  Услов за похађање  
Услов за 

полагање  

1.  
Књижевност  за децу  Увод у тумачење 

књижевности  

2.  Образовање  за медије  - - 

3.  
Методологија педагошких  

истраживања  

- - 

4.  Породична  педагогија  - Општа педагогија  

5.  Школска  педагогија  - Општа педагогија  

6.  
Српска/национална култура у 

европском контексту 

- - 

7.  
Образовна технологија  Педагошка 

информатика  

- 

8.  
Методика рада са децом са 

посебним потребама  

Дидактика    

- 

- 

9.  

Методика наставе српског 

језика и књижевности I  

Дидактика    

 Српски језик I  

Српски језик  II 

 Увод у тумачење 

књижевности 

10.  
Методика наставе математике 

I  

Дидактика 

Математика I  

- 

11.  

Методика наставе природе и 

друштва I  

Дидактика  

- 

Увод у природне 

науке  

Увод у друштвене 

науке  

12.  
Методика наставе ликовне 

културе I  

Дидактика  

- 

Визуелне 

уметности  

13.  

Методика наставе музичке 

културе I  

Дидактика Вокално- 

инструментална 

настава  

- 

14.  

Методика наставе физичке 

културе I  

Дидактика  

- 

Основи спорта и 

физичког 

васпитања  

15.  
Изборни педагошко-

психолошки  курс III  

- - 

16.  Изборни предметни  курс III  - - 

17. Методичка пракса Одслушане 

методике  I* 

- 

*Напомена: Методичка пракса се може реализовати само из оних методика које су 

студенти похађали у претходном семестру. То значи да се она може реализовати и 

делимично, када се стекне услов из одређене методике. 



УЧИТЕЉИ  

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА 

условни испити 

 

Редни 

број  
Назив предмета  

Услов за 

похађање  

Услов за 

полагање  

1.  
Школско право и 

администрација  

- - 

2.  

Методика наставе српског 

језика и књижевности II  

Методика наставе 

српског језика и 

књижевности I  

 

3.  

Методика наставе 

математике  II  

Методика наставе 

математике I 

Математика II  

- 

4.  

Методика наставе природе 

и друштва II  

Методика наставе 

природе и друштва 

I  

- 

5.  
Методика наставе ликовне 

културе II  

Методика наставе 

ликовне културе I  

- 

6.  
Методика наставе музичке 

културе II  

Методика наставе 

музичке културе I  

- 

7.  
Методика наставе физичке 

културе II  

Методика наставе 

физичке културе I  

- 

8.  Изборни методички курс I  - - 

9.  Изборни  методички курс II  - - 

10.  Изборни методички курс III  - - 

11.  

 

Професионална пракса  

Књижевност за 

децу и младе 

Положени испити 

из свих методика II 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

РЕЖИМ СТУДИЈА 

 

ВАСПИТАЧИ  

 

ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА 

условни испити 

Редни 

број  
Назив предмета  Услов за похађање  Услов за полагање  

1.  Страни језик II  - Страни језик I  

2.  Предшколска педагогија  - Општа педагогија  

3.  Породична педагогија  - Општа педагогија  

4.  
Педагошка психологија  - Развојна 

психологија  

5.  
Увод у тумачење 

књижевности  

- - 

6.  Говорна култура  - Српски језик  

7.  Драма и покрет  - - 

8.  
Дидактика са методиком 

васпитно-образовног рада 
 - Општа педагогија  

9.  
Телесни развој и здравствено 

васпитање  

- - 

10.  Визуелне уметности  - - 

11.  
Образовна технологија -  Педагошка 

информатика 

12.  Изборни општи курс  - - 

13.  
Изборни педагошко 

психолошки курс  

- - 

14. Дидактичка пракса - - 



ВАСПИТАЧИ 

 

ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА  

условни испити 

 

Редни 

број  
Назив предмета  Услов за похађање  

Услов за 

полагање  

1.  

Књижевност за децу  

- 

Увод у 

тумачење 

књижевности  

2.  
Методологија педагошких 

истраживања 

 

- 

 

- 

3.  

Српска/национална 

култура у европском 

контексту 

 

- 

 

- 

4.  

Методика развоја говора I  Дидактика са методиком 

васпитно-образовног рада  

Српски језик  

Говорна 

култура  

  

5.  

Методика развоја 

почетних математичких  

појмова I  

Дидактика са методиком 

васпитно-образовног рада 

Елементарни математички 

појмови  

- 

6.  

Методика упознавања 

околине I  

Дидактика са методиком 

васпитно-образовног рада 

Упознавање околине  

- 

7.  

Методика ликовног 

васпитања I  

Дидактика са методиком 

васпитно-образовног рада 

- 

Визуелне 

уметности  

8.  

Методика музичког 

васпитања I  

Дидактика са методиком 

васпитно-образовног рада 

Вокално-инструментална 

настава  

- 

9.  

Методика физичког 

васпитања I  

Дидактика са методиком 

васпитно-образовног рада  

- 

Телесни развој 

и здравствено 

васпитање  

10.  

Методика рада са децом 

са посебним потребама  

Дидактика са методиком 

васпитно-образовног рада 

- 

 

- 

11.  
Изборни педагошко-

психолошки курс  

- - 

12.  Изборни предметни курс  - - 

13.  Изборни методички курс  - - 

14. Методичка пракса  Одслушане методике  I* - 

*Напомена: Методичка пракса се може реализовати само из оних методика које су 

студенти похађали у претходном семестру. То значи да се она може реализовати и 

делимично, када се стекне услов из одређене методике. 



ВАСПИТАЧИ 

 

ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА 

условни испити 

 

Редни 

број  
Назив предмета  Услов за похађање  

Услов за 

полагање  

1.  
Школско право и 

администрација  

- - 

2.  

Методика  развоја говора II  Методика развоја 

говора I  

  

3.  

Методика развоја почетних 

математичких  појмова II  

Методика развоја 

почетних математичких 

појмова  I  

- 

4.  

Методика упознавања 

околине II  

Методика   упознавања  

околине I  

 

- 

5.  
Методика ликовног 

васпитања II  

Методика ликовног 

васпитања I  

- 

6.  
Методика музичког 

васпитања II  

Методика музичког 

васпитања I  

- 

7.  
Методика физичког 

васпитања II  

Методика 

Физичког васпитања I  

- 

8.  Методички курс  - - 

9.  Методички курс  - - 

10. 

 

Професионална пракса  

Књижевност за децу и 

младе 

Положени испити из 

свих методика II 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


