
   

 

 

МЕТОДИЧКА ПРАКСА II (мајски термин) –  

ПЛАН АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

Студијски програм за образовање учитеља  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 1  

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК II 

Право да пријаве и полажу испите из методика II (у овом испитном року) имају 

студенти који су реализовали методичке вежбе/испитне часове у предвиђеном року из 

СВИХ шест методика II (ове или претходних година) и имају ПОЛОЖЕНУ 

Књижевност за децу и младе, те су тиме стекли услове да Методичку праксу II реализују 

у мајском термину.  

Пријава ће се обавити 4. и 5. јуна 2020. године, од 11.00 до 13.00 часова, у Студентској 

служби (уместо електронске пријаве). На пријави, студент попуњава и предаје образац (који 

се налази у Студентској служби), где заокружује методике II из којих има услова да полаже 

испит, а које су му последње (нека или свих шест).  

Студенти, у терминима испита, уз индекс, доносе попуњене испитне пријаве из методика 

II.  

 

Приступити сваком испиту следећим редом: 

 

8. 06. 2020. године, у 11.00 часова (учионица 37 и амфитеатар 35) и 9. 06. 2020. године, у 

11.00 часова (учионица 37 и амфитеатар 35), МЕТОДИКА НАСТАВЕ II СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ,  

 

8. 06. 2020. године, у 10.00 часова, (амфитеатар 24 и учионица 22), и 9. 06. 2020. године, у 

10.00 часова (амфитеатар 24 и учионица 22), МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ II.  

 

10. 06. 2020. године, 9.00-11.00 часова, писмени део испита из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ 

ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ II (амфитеатри 35, 41 и учионице 30, 32); усмени део испита одржаће 

се 13. 06. 2020. године, у 9.00 часова (учионице 29 и 30). 

 



10. 06. 2020. године, у 11.00 часова, МЕТОДИКА НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ II 

(амфитеатар 31),    

 

11. 06. 2020. године, у 11.00 часова, МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

II (амфитеатри 34, 35), 

 

 12. 06. 2020. године, у 16.00 часова, МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА II 

(амфитеатар 35). 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 2  

ПРИЈАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II  

Пријаву за реализацију Методичке праксе II могуће је извршити од недеље 14. јуна 2020. 

године, у 00.01 часова, до понедељка 15. јуна 2020. године, у 23.59 часова. Сви студенти 

су у обавези да се пријаве за Методичку праксу II попуњавањем упитника којем приступају 

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

NM2VD1V_N9bzRcvM4WFCjUDp-

xj0yuZURUNWN0U4QllXMTY1Ukk5UERJUjBHUzhTOC4u  

Након пријаве, извршиће се провера испуњености услова (положене све методике II и 

Књижевност за децу и младе) увидом у е-систем Студентске службе, појединачно, за сваког 

пријављеног студента.  

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

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 3  

УПУТСТВА И ЗАДАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II  

Услед актуелне ситуације, Методичка пракса II биће реализована у периоду од 17. јуна до 

7. јула 2020. године, без одлазака у школе. Студенти ће, према упутствима из новог 

Информатора, писати припреме и реализовати остале задатке. Упутства и задаци (нови 

Информатор) за реализацију Праксе биће достављени студентима електронски, путем 

заједничког имејла и постављени на сајту Факултета (фолдер Методичка пракса II, у оквиру 

материјала за онлајн наставу). У уторак 16. јуна 2020. године, сваком студенту биће 

додељен и разред за који ће писати припреме и реализовати задатке (списак ће бити 

достављен на исти начин).  

 

ЗА ЕВЕНТУАЛНА ПИТАЊА И НЕДОУМИЦЕ ОБРАТИТИ СЕ НА ИМЕЈЛ 

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

Ненад Синђелић,  

координатор пракса и вежбаоница 
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