
 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ БИРАЈУ  

МЕТОДИЧКЕ ПРЕДМЕТЕ ИЗ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ 

(зимски семестар шк. 2020/21. године) 

 

 

ПРИЈАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКИХ ВЕЖБИ У 

ВЕЖБАОНИЦАМА 
 

 

Студијски програм за образовање учитеља 
 
 

Студенти који су положили Методику наставе српског језика и књижевности I, Методику 

наставе природе и друштва I и/или Методику наставе математике I, те тиме имају услов за 

реализацију методичких вежби (вежбаонице – симулације) из Методике наставе српског језика 

и књижевности II, Методике наставе природе и друштва II и/или Методике наставе 

математике II у зимском семестру шк. 2020/21. године, у обавези су да се пријаве за њихову 

реализацију. Пријаву за реализацију методичких вежби у зимском семестру шк. 2020/21. године 

могуће је извршити САМО у среду 30. септембра 2020. године, од 00.01 часова до 23.59 часова. 

Пријава се врши попуњавањем упитника којем се приступа преко следећег линка 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hhUthWL30EG-

NM2VD1V_N9bzRcvM4WFCjUDp-xj0yuZURDQxVjJFVUxaVkdUWElDNExWMEdLRE1VOS4u  

(потребно је означити методике II које студент има право да реализује). 

Након пријаве, извршиће се провера испуњености услова (положени означени предмети) увидом 

у е-систем Студентске службе, појединачно, за сваког пријављеног студента.  

Студенти који не испуњавају напред наведене услове немају право да се пријаве. 

 

 

Студијски програм за образовање васпитача 
  

Студенти који су положили неку или све методике I са треће године, те тиме имају услов за 

улазак у вежбаоницу – симулације, у обавези су да се пријаве за њихову реализацију. Пријаву за 

реализацију методичких вежби у зимском семестру шк. 2020/21. године могуће је извршити 

САМО у среду 30. септембра 2020. године, од 00.01 часова до 23.59 часова. Пријава се врши 

попуњавањем упитника којем се приступа преко следећег линка 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hhUthWL30EG-

NM2VD1V_N9bzRcvM4WFCjUDp-xj0yuZUOTBYUFBHMkZLU1FaTTBLQjBZMUVKVkUySy4u  

(потребно је означити методике II које студент има право да реализује). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hhUthWL30EG-NM2VD1V_N9bzRcvM4WFCjUDp-xj0yuZURDQxVjJFVUxaVkdUWElDNExWMEdLRE1VOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hhUthWL30EG-NM2VD1V_N9bzRcvM4WFCjUDp-xj0yuZURDQxVjJFVUxaVkdUWElDNExWMEdLRE1VOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hhUthWL30EG-NM2VD1V_N9bzRcvM4WFCjUDp-xj0yuZUOTBYUFBHMkZLU1FaTTBLQjBZMUVKVkUySy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hhUthWL30EG-NM2VD1V_N9bzRcvM4WFCjUDp-xj0yuZUOTBYUFBHMkZLU1FaTTBLQjBZMUVKVkUySy4u


Након пријаве, извршиће се провера испуњености услова (положени означени предмети) увидом 

у е-систем Студентске службе, појединачно, за сваког пријављеног студента.  

Студенти који не испуњавају напред наведене услове немају право да се пријаве. 

 

Напомена: Детаљније информације о методичким вежбама, као и распоред група студената 

за њихову реализацију, благовремено ће бити достављени путем сајта Факултета и 

заједничких имејлова студената.  

 

За све информације и недоумице, можете се обратити Ненаду Синђелићу (Студијски 

програм за образовање учитеља) или Јелени Радојичић (Студијски програм за образовање 

васпитача), лично, или путем имејла nenad.sindjelic@uf.bg.ac.rs / jelena.radojicic@uf.bg.ac.rs.  

 

 

 
Ненад Синђелић,  

Студијски програм за образовање учитеља 

 

Јелена Радојичић,  

Студијски програм за образовање васпитача 
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