
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ IV ГОДИНЕ 

ИСПИТ ИЗ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II (ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ) 

Студијски програм за образовање васпитача 

 

Студенти којима је испит из Методичке праксе II последњи испит, предају попуњену испитну пријаву Студентској служби 6. или 9. децембра 2019. 

године.  

Предмет Термин испита Предаја дневника праксе 

Методика развоја почетних 

математичких појмова II  

среда 11. 12. 2019. у 13.00 

учионица 22 у Краљице Наталије 

На дан испита предати штампану верзију дневника и остале 

задатке према датом упутству. 

Методика музичког 

васпитања II 

четвртак 12. 12. 2019. у 13.00  

кабинет бр. 17 (IV спрат) у Краљице Наталије 

Дневнике послати Маји Соколовић Игњачевић на имејл 

maja.ignjacevic@uf.edu.rs до понедељка 9. децембра до 12 

часова.  

 

Методика физичког 

васпитања II 

понедељак 16. 12. 2019. у 9.00  

кабинет проф. Данице Џиновић у Љутице Богдана 

На дан испита предати практикум. 

 

Методика ликовног 

васпитања II  

уторак 17.12. 2019. у 10.00  

ликовни кабинет у Краљице Наталије  

Дневнике послати Милени Војиновић на имејл 

milena.vojinovic@uf.edu.rs до уторка 10. децембра до 16 

часова.    

Методика развоја говора II уторак 17. 12. 2019. у 15.00 

амфитетар 41 и учионица 32 у Краљице Наталије  

У петак 13. 12. 2019. од 9 до 11 часова предати штампану 

верзију дневника у библиотеци (у Краљице Наталије). 

Методика упознавања 

околине II 

среда 18. 12. 2019. у 13.00 

учионица 22 у Краљице Наталије 

Дневнике послати Љиљани Бојанић на имејл  

ljiljana.bojanic@uf.edu.rs до среде 11. децембра до 13 часова.     

 

 

Завршни испит из Методичке праксе II, код проф. Сање Благданић, одржаће се  у понедељак 23. 12. 2019. године у 15.30 часова, у учионици 29. 

Студент је у обавези да на испит донесе индекс, потврду из предшколске установе и записник о Методичкој пракси II за студијски програм за 

образовање васпитача којим се потврђује да је студент реализовао Методичку праксу II из свих методика (овај образац се може преузети у Cтудентској 

служби, сваког радног дана). 

 

НАПОМЕНА Студенти ће за слање електронских дневника праксе користити студентски налог на Офис365 платформи. Корисничко име и 

привремену лозинку студент може преузети сваког радног дана у периоду од 9 до 15 часова у ИТ служби Факултета, на другом спрату. Потребно је 

донети индекс на увид. Упутство за коришћење Офис365 портала можете прочитати на сајту Факултета. 

проф. др Сања Благданић 

Јелена Радојичић 
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