
 
 

Методичка пракса II (септембарски термин шк. 2020/21. године) –  

задаци и обавезе студената 

–  Студијски програм за образовање учитеља – 

 

 

Опште информације 

 

- Број кредита према ECTS. Методичка пракса II носи 7 ЕСПБ.  

- Услови за похађање. Прописани су Режимом студија. Методичка пракса II може се 

реализовати уколико је студент положио испите из свих шест методика II и Књижевности за 

децу и младе.  

- Термин реализације праксе. Методичка пракса II (септембарски термин шк. 2020/21. 

године) биће реализована у периоду од 25. августа до 21. септембра 2021. године.  

- Вредновање реализоване праксе. Студенти ће током трајања Методичке праксе II, 

према упутствима из овог Информатора, писати припреме и реализовати остале задатке, 

тј. водиће дневнике праксе.  

Након завршетка Праксе, студент предаје дневнике праксе предметним 

наставницима/сарадницима у унапред предвиђеним терминима и на унапред утврђен 

начин. Завршни испит из Методичке праксе II студент пријављује у Студентској служби 

(по накнадном распореду) и преузима Записник о методичкој пракси II. У Записнику који 

студент доноси сваком предметном наставнику, предметни наставник својим потписом 

потврђује да је пракса успешно реализована. Када студент добије потписе наставника из 

свих шест методика II, приступа полагању завршног испита из Методичке праксе II код 

Руководиоца Колегијума методичара, који на испиту својим потписом у Записнику, 

испитној пријави и индексу потврђује да је Методичка пракса II успешно реализована. 

Студент је у обавези да дневнике праксе из свих методика II преда у истом/једном 

испитном року! Уколико студент из било којих разлога не добије свих шест потписа у 

истом/једном испитном року, који потврђују да је успешно реализовао праксу, у обавези 

је да у следећем испитном року поново пријави испит из Методичке праксе II. 

Дневници праксе предају се до 22. септембра 2021. године. 

О начину предаје дневника праксе, као и о терминима испита, студенте ће накнадно 

обавестити координатор пракса и вежбаоница. 

 

 

Конкретни задаци за студенте 

 

 Методика наставе српског језика и књижевности II 

Самостална реализација петнаест часова из Српског језика у одабраном одељењу. За 

сваки час неопходно је осмислити и написати целовите припреме за часoве у трајању од 



45 минута. У напомени сваке припреме треба назначити који сегменти часова су/нису 

плански реализовани због скраћеног трајања часова. Припреме из Српског језика 

студенти прилажу у обједињеном дневнику методичке праксе. У дневнику је неопходно 

приложити и: копију потврде о реализованој пракси, копију једне или неколико 

ученичких свезака за време реализовања часова на пракси и месечни план за Српски језик 

потписан од стране учитеља ментора (https://zuov.gov.rs/planrealizacije-nastave/). Очекује 

се примена различитих облика рада и модела наставних часова, коришћење разноврсних 

средстава и увођење иновација. Свако одступање од плана студент ће забележити. 

Студент је у обавези да учествује у свим активностима током наставе у сарадњи са 

учитељем ментором (нпр. прегледање писмених задатака, посета библиотеци, сусрет са 

писцем, одлазак у позориште и сл.), што у припремама треба да буде планирано и 

видљиво. Детаљнија упутства за реализацију праксе на предмету студенти добијају на 

консултацијама.  

 

 

 Методика наставе математике II 

Захтеви и упутство:  

 Анализа (структурна, појмовна) месечног плана који се реализује током праксе и 

израда једног месечног плана (за исти или наредни месец, у истом разреду у ком 

се пракса реализује). 

 Самостална реализација 15 часова из Математике у додељеном одељењу. За сваки 

час је неопходно осмислити и написати припреме по угледу на припреме писане 

за испитне часове. У јединственом документу нумерисати припреме бројевима од 

1 до 15.  

 

 Опционо: 

o Писана припрема не мора да има следеће елементе: 1) структуру часа са 

временском артикулацијом; 2) функције задатака и активности, могуће грешке. 

Потребно је: 

o За час обраде: ток часа са питањима и очекиваним одговорима, 

o За час утврђивања: рефлексија након одржаног часа са аспекта задатака, начина 

решавања и типичних грешака ученика. 

 Приказ и опис бар једног наставног средства коришћеног за време трајања 

методичке праксе и бар једне математичке игре спроведене у истом периоду 

(фотографисати током реализације на часу). 

 

 Друго:  

o Уколико се реализује час провере знања, студент анализира задатке теста 

(функција, циљ) и резултате теста (успешност, типичне грешке, предлоге за 

даљи рад).  

o Уколико се одступило од планираног у току Праксе, то навести у самим 

документима. 

o Пожељно је и написати краћу самоевалуацију за сваки или неке од часова. 

 

https://zuov.gov.rs/planrealizacije-nastave/


* Напомена: 

Припреме се пишу за трајање часа колико буде прописано у септембру. Ако час траје 45 

минута, онда се пише припрема за 45 минута часа, а уколико час траје 30 минута, онда 

се пишу припреме за 30 минута.  

 

 

 Методика наставе природе и друштва II 

Дневник Методичке праксе II треба да садржи осам писаних припрема и то: 

o Две писане припреме које се односе на активности реализоване у припремној недељи.  

Студенти сами одређују форму ових припрема (описивање активности, табеларни или 

схематски приказ). Припреме се могу односити на све сегменте рада у припремој недељи 

(на пример: сарадња са ментором у планирању наставног процеса, уређење учионице или 

дворишта/просторија школе, планирање ваннаставних активности). Важно је да  буду 

детаљне и да пружају довољно информација о реализованим активностима. 

o Шест писаних припрема за реализоване часове из Света око нас/Природе и друштва у  

додељеном одељењу. За сваки час неопходно је осмислити и написати целовите 

припреме (методички подаци, прилози...). Припреме се пишу се по узору на писане 

припреме са испитних часова у школи вежбаоници. Очекује се примена различитих 

облика рада, иновативних модела наставе, мултимедија.  

У дневнику студент прилаже и скенирани, потписани оперативни месечни план учитеља 

ментора. Уколико је студент због објективних околности (одлазак са ученицима у 

позориште, на излет и сл.) спречен да реализује час, у обавези је да напише припрему за 

наставну јединицу према оперативном плану учитеља ментора, уз коментар зашто час 

није одржан и опис одржане активности.  Дневник се предаје у електронском облику у 

једном Word документу. 

 

 

 Методика наставе музичке културе II 

Самостална реализација четири часа, прилагођена епидемиолошкој ситуацији. Потребно 

је написати четири припреме за реализоване часове. Припреме писати по узору на писану 

припрему са испитног часа у школи вежбаоници. За сваки одржани час потребно је 

написати евалуацију. Неопходно је приложити копију оперативног плана и програма 

рада за месец у коме се држи настава. Уколико има измена у наставним јединицама, из 

неких оправданих разлога, то треба навести у напомени и приложити уз Дневник праксе. 

Уколико у школи постоји могућност да се студент укључи у рад и припрему одељења за 

учешће на приредби, посету концерту, позоришној представи или неком другом виду 

ваннаставних активности која укључује и музичке активности деце, то такође треба 

доставити.  

Детаљнија упутства студенти добијају од предметног сарадника. 

 

 

 Методика наставе ликовне културе II 

Потребно је осмислити и реализовати онолико часова колико је предвиђено актуелним 

планом у школи током трајања МП2. Уместо целовитих припрема за одржане часове 

потребно је приложити: 



1) методичке податке (у којима се виде: тема, техника, задатак, извори за подстицање 

стваралаштва, циљ и исходи),  

2) фотографије са часова (минимум 4) и  

3) писани коментар о сопственом часу (упоредити планирано и очекивано са оним што 

се заиста десило у реалној ситуацији; како је реаговао студент, а како ученици; који су 

се проблеми или занимљиве ситуације догодиле и сл.). 

Не очекује се да реализација свих часова и активности унутар њих буде идеална, већ да 

студенти покажу способност да критички сагледају и анализирају сопствене часове и 

поступке, попут рефлексивног практичара Доналда Шона. 

Појединачна документа треба спојити и предати као један Word документ, насловљен 

као prezime_ime_mnlk2. 

Детаљнија упутства за реализацију часова ликовне културе зависиће од епидемиолошке 

ситуације у септембру 2021. године, о чему ће студенти бити обавештени на 

консултацијама пре праксе. 

 

 

 Методика наставе физичког васпитања II 

На основу наставног плана и програма урадити 10 припрема (пишу се у Практикуму) и 

коментар на то да ли су часови реализовани или нису реализовани; у Практикуму 

попунити табеле на основу извршених мерења – „Процена морфолошких карактеристика 

ученика“ и „Процена моторичких способности ученика“; попунити табелу „Евиденциона 

листа материјално-техничких и дидактичко-методичких услова школе“; попунити 

„Извештај студента“ и „Извештај ментора“. 

 

 

Завршни испит из Методичке праксе II након септембарског термина пракса 

(октобарски испитни рок): 30. септембар 2021. године, по накнадном распореду. 


