
 

 

 

 

МЕТОДИЧКЕ ВЕЖБЕ У ВЕЖБАОНИЦАМА1   

(летњи семестар шк. 2021/22. године) 

Студијски програм за образовање учитеља 

 

- Распоред датума по недељама у вежбаоницама - 

 

 

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

распореду. Методичке вежбе у 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.  

Посебни случајеви полагања и слушања часова објашњени су у свакој групи где за то 

има потребе. 

Инструктивне вежбе одржавају се у недељи која претходи полагању испитног часа. 

 

РАСПОРЕД НЕДЕЉА: 

Прва недеља – 22, 23. и 24. фебруар, 

Друга недеља –  1, 2, и 3. март, 

Трећа недеља – 8, 9. и 10. март, 

Четврта недеља – 15, 16. и 17. март, 

Пета недеља – 22, 23. и 24. март, 

Шеста недеља – 29, 30. и 31. март, 

                                                           
1 Услед тренутне епидемиолошке ситуације, методичке вежби у вежбаоницама током летњег семестра 

шк. 2021/22. 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. 



– 5, 6. и 7. април – понављање испитних часова/активности, 

Седма недеља – 12, 13. и 14. април, 

Осма недеља – 19, 20. и 21. април, 

Девета недеља – 4, 5. и 6. мај (среда, четвртак, петак), 

Десета недеља – 10, 11. и 12. мај. 

Једанаеста недеља – 17, 18. и 19. мај. 

 

ЛЕГЕНДА:  

У – уторак, 

С – среда, 

Ч – четвртак. 

 

 

 

 

 

Молимо све студенте да редовно прате обавештења на сајту и огласним 

таблама Факултета у вези са вежбаоницама. 

Евентуална питања и недоумице доставити на имејл 

nenad.sindjelic@uf.bg.ac.rs. 
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