
 
 

МЕТОДИЧКЕ ВЕЖБЕ У ВЕЖБАОНИЦАМА1   

(зимски семестар шк. 2020/21. године) 

Студијски програм за образовање учитеља 

 

 

Опште информације о настави на четвртој години студија 

 

Целокупна настава на четвртој години студија (зимски семестар) реализује се у 

неколико видова:     

(1) пленарно на предавањима, понедељком и петком (према распореду предавања 

за четврту годину учитеља); 

(2) у мањим групама на (класичним) вежбама на Факултету, средом и петком, из 

Методике наставе физичког васпитања II, Методике наставе ликовне културе II и 

Методике наставе музичке културе II (према распореду вежби за четврту годину 

учитеља); 

(3) у малим групама (обично између 12 и 15 студената) на методичким вежбама у 

вежбаоницама2, уторком, средом и четвртком из Методике наставе српског језика и 

књижевности II, Методике наставе математике II и Методике наставе природе и 

друштва II (према распореду група студената за вежбаонице које ће доставити 

координатор пракса и вежбаоница). Овде се подразумевају и анализе одржаних 

методичких вежби; 

(4) у мањим групама (истим као за методичке вежбе у вежбаоницама) на 

инструктивним вежбама на Факултету, петком (према распореду вежби за четврту 

годину учитеља); 

(5) у две групе на уводним вежбама на Факултету, у уторак (само прве недеље 

предавања) из Методике наставе српског језика и књижевности II, Методике наставе 

математике II и Методике наставе природе и друштва II (према распореду вежби за 

четврту годину учитеља). 

 

 Услов за похађање методичких вежби у вежбаоницама 
 

Методичке вежбе (испитни часови) у четвртој години студија саставни су део 

методика II. Када испуни услове за похађање одређене методике II, дефинисане 

Режимом студија, студент стиче право да похађа методичке вежбе у вежбаоници из те 

                                                           
1 Услед тренутне епидемиолошке ситуације, методичке вежбе у вежбаоницама током зимског семестра 

шк. 2020/21. године реализоваће се на Факултету, у виду симулација часова. Уколико дође до било 

каквих промена у начину реализације методичких вежби, студенти ће бити благовремено обавештени. 
2 Детаљније информације о реализацији наставе, посебно методичких вежби, студенти ће добити од 

предметних наставника/сарадника, на часовима предавања и уводних вежби. 



методике II. Услов за реализацију испитног часа прописан је програмом сваког 

појединачног предмета (методике II).  

 

 Време и начин реализације методичких вежби у вежбаоницама 
 

Пре почетка циклуса вежбаоница у зимском семестру студенти (који имају право на 

то) пријављују се за реализацију методичких вежби у вежбаоницама из Методике 

наставе српског језика и књижевности II, Методике наставе математике II и 

Методике наставе природе и друштва II. Након пријаве бивају распоређени у групе. 

Координатор пракса и вежбаоница, у складу са календаром рада основних школа, 

календаром рада Факултета и у договору са предметним наставницима/сарадницима 

методика II, утврђује почетак методичких вежби који је исти за све методике II. 

Семестрални циклус вежби у једној студентској групи из одређеног предмета (зимски 

семестар шк. 2020/21. године) реализује се кроз три узастопна наставна дана. Студент 

слуша одређену методику II кроз три дана у једној недељи према достављеном 

распореду. Методичке вежбе у школама вежбаоницама реализују се уторком, средом и 

четвртком. Ако студент по распореду добије да полаже испитни час из једне методике II 

у уторак, то значи да ће и у среду и четвртак исте недеље похађати (слушати часове 

својих колега) исту методику II, и тако редом, у зависности од броја методика II које 

може да полаже. Студенти су у обавези да се стриктно придржавају распореда долазећи 

на методичке вежбе само у терминима додељеним њиховој групи.  

У оквиру методичких вежби студенти: (1) самостално изводе часове, (2) посматрају 

часове својих колега из групе, (3) заједно са наставником/сарадником износе детаљну, 

теоријски утемељену анализу одржаних часова, са практичним предлозима за њихово 

побољшање, (4) воде стручну белешку о томе. Рад на методичким вежбама води, прати 

и координира предметни наставник/сарадник. Уколико је из било којих разлога спречен 

да присуствује методичким вежбама у заказаном термину, студент је у обавези да о томе 

обавести предметног наставника/сарадника. У случају објективне спречености, студенту 

се, уз уредно лекарско оправдање/извештај из Студентске поликлинике или Хитне 

помоћи, обезебеђује нови термин за држање испитног часа. Без обзира на одлагање 

првобитног термина држања часа, остаје обавеза слања писане припреме за тај час. 

Студент је у обавези да присуствује часовима инструктивних вежби у седмици која 

непосредно претходи седмици у којој реализује испитни час или слуша часове својих 

колега, према утврђеном распореду. Инструктивне вежбе се одржавају у мањим групама 

и подразумевају да студенти: (1) донесу припреме за задате наставне јединице, (2) изнесу 

проблеме и недоумице у вези са њима, (3) добију од наставника/сарадника и колега из 

групе предлоге и сугестије за побољшање методичког материјала, (4) добију смернице 

за самостално држање часова у вежбаоници као и (5) упутства за праћење и евалуацију 

часова колега из групе.   

 

Напомена: У току једне школске године (у зависности од методика II које те године 

похађа), студент је дужан да одржи по два испитна часа из Методике наставе српског 

језика и књижевности II, Методике наставе математике II и Методике наставе 

природе и друштва II (први час у зимском семестру, други час у летњем семестру), као 



и по један испитни час из Методике наставе физичког васпитања II, Методике наставе 

ликовне културе II и Методике наставе музичке културе II (у летњем семестру). 

Уколико не положи први испитни час, може га поновити у истом семестру. Уколико не 

положи други испитни час из једне од шест методика II (а положи осталих пет), студенту 

који је стекао услов за полагање часова из свих шест методика II се, изузетно, пружа 

могућност да у допунској недељи поново полаже тај час. У осталим случајевима, 

студенти поново полажу часове у недељама након завршетка циклуса вежбаоница из тих 

методика II.    

 

Важни датуми у зимском семестру шк. 2020/21. године: 

 

 30. септембар 2020. године – електронска пријава за реализацију методичких 

вежби у вежбаоницама (симулације часова); 

 5. октобар 2020. године – почетак предавања; 

 6. октобар 2020. године – уводне вежбе; 

 9. октобар 2020. године – термин инструктивних вежби за студенте који своје 

испитне часове полажу у првој недељи вежбаоница; 

 13. октобар 2020. године – почетак методичких вежби у вежбаоницама 

(симулације часова). Распоред недеља за методичке вежбе биће достављен са 

распоредом група студената за методичке вежбе; 

 14. октобар 2020. године – почетак вежби на Факултету. 

 

 

Информације о наставним активностима студената у летњем семестру, као и о пријави за 

реализацију методичких вежби, биће достављене пре почетка истог. 

 

За сва питања и недоумице, можете се обратити Ненаду Синђелићу, координатору пракса и 

вежбаоница, лично, или путем имејла nenad.sindjelic@uf.bg.ac.rs.  
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