
 

 

МЕТОДИЧКА ПРАКСА II (мајски термин шк. 2020/21. године) –  

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 услов да Методичку праксу II реализују у мајском термину.  

Пријава ће се обавити 7. и 8. априла 2021. 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: 

 

9. 04. 2021. године, у 11.00 часова (амфитеатар 35 и учионица 30) и 12. 04. 2021. године, у 11.00 

часова (амфитеатар 35 и учионица 30), МЕТОДИКА НАСТАВЕ II СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 

КЊИЖЕВНОСТИ,  

 

9. 04. 2021. године, у 11.00 часова (учионице 29 и 32), и 12. 04. 2021. године, у 11.00 часова 

(учионице 29 и 32), МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ II,   

 

13. 04. 2021. године, у 15.00 часова, МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II 

(амфитеатар 34), 

 

14. 04. 2021. године, у 14.30 часова, МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА II 

(учионица 36), 

 

15. 04. 2021. године, у 12.00 часова, МЕТОДИКА НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ II 

(кабинет за музичко),    

 

15. 04. 2021. године, у 12.45 часова, МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ II 

(амфитеатар 41). 



ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 2  

ПРИЈАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II1 

Корак 1 (претпријава): Претпријаву за реализацију Методичке праксе II у обавези су да изврше 

сви студенти који су успешно 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. Такође, пријављују се и студенти који у недељи за понављање неуспешно 

реализованих испитних часова (до једне методике II) треба да понављају своје часове. 

Претпријаву за реализацију Методичке праксе II могуће је извршити од четвртка 1. априла 

2021. године, у 00.01 часова, до петка 2. априла 2021. године, у 23.59 часова, попуњавањем 

упитника којем се приступа преко следећег линка 

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

NM2VD1V_N9bzRcvM4WFCjUDp-xj0yuZUMTg1SEY0RTNGMDBFRjhDREFURDJTVDMyVy4u  

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

Корак 2 (пријава): Студенти се (условно) пријављују за реализацију мајског термина 

Методичке праксе II у петак 9. априла 2021. године, на Факултету. Студенти ће бити 

распоређени у неколико група/термина. Распоред пријављивања, по терминима, биће објављен 

8. априла 2021. године, до 17.00 часова. Тог дана разговараће се и о начину реализације Праксе 

у овом термину, обавезама и задацима, као и о могућности одабира школа.  

 

 

 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 3  

ПОДЕЛА ПИСАМА И ДАВАЊЕ УПУТСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ  

МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II 

 

За евентуална питања и недоумице обратити се имејом на nenad.sindjelic@uf.bg.ac.rs. 

 

 

Ненад Синђелић,  

координатор пракса и вежбаоница 

                                                           
1 У зависности од ситуације са пандемијом КОВИД-19 вируса, реализација Методичке праксе II у мајском 

термину шк. 2020/21. године биће прилагођена реалним околностима (са или без одлазака у основне 

школе), а у складу са одлукама надлежних институција. 

Подела писама и давање упутстава за реализацију Методичке праксе II одржаће се у петак 16. 

априла 2021. године, на Факултету, по накнадном распореду. На пријаву доћи лично и 

донети индекс (са уписаним оценама и потписима предметних наставника свих методика II и 

Књижевности за децу и младе) као потврду да су испуњени сви услови за одлазак на 

Методичку праксу II.   
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