Студијски програм за образовање васпитача

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 1
АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК II
(само за студенте који имају услов да реализују Mетодичку праксу II у мају месецу)

Право да пријаве испите из методика II (у овом испитном року) имају студенти који су реализовали испитне активности и предиспитне
обавезе у вртићима вежбаоницима из СВИХ шест методика (ове или претходних година) и имају ПОЛОЖЕНУ Књижевност за децу и младе,
те су тиме стекли услове да Методичку праксу II реализују у мају месецу.
Пријава ће се обавити 8. и 9. априла 2019. године, од 11.00 до 14.00 часова, у Студентској служби. Уместо електронске пријаве, студент у
Студентској служби преузима образац и заокружује методике II из којих има услова да полаже испит. Попуњени образац истог дана предаје
Студентској служби.
Студенти у терминима испита, уз индекс, доносе попуњене испитне пријаве из методика II.

Приступити сваком испиту следећим редом
Предмет

Термин испита и просторија

Предаја дневника из вежбаонице

Напомена

Методика физичког
васпитања II

понедељак
15. 4. 2019. у
10.00

Студенти предају практикуме на дан
испита у 9.00 часова (зграда у Љ.
Богдана, кабинет проф. Данице
Џиновић).

/

амфитеатар 2
у Љутице Богдана

Методика развоја говора
II

уторак
16. 4. 2019.

*10.00
учионица 22 у К. Наталије
(1. група студената)
*14.00
амфитеатар 41 у К. Наталије
Упутства за мајску праксу
(обе групе)
*15.00
учионица 29 у К. Наталије
(2. група студената)

Студенти дневнике из вежбаонице
доносе на дан испита.

Студенти ће накнадно бити подељени у
две групе.

Методика развоја
почетних математичких
појмова II

уторак
16. 4. 2019.

*16.00
амфитеатар 31
у Краљице Наталије
(А група студената)

Сарадник Марија Воркапић
накнадно ће објавити распоред
предаје дневника из вежбаонице и
уписа предиспитних поена.

На испиту ће студенти бити подељени у
три групе. Спискови ће бити послати
неколико дана пре испита.

четвртак
18. 4. 2019.

*13.00
амфитеатар 35 у К. Наталије
(Б група студената)
*15.00
амфитеатар 35 у К. Наталије
(В група студената)
амфитеатар 31
у Краљице Наталије

Студенти предају снимке
активности из вежбаонице у
терминима које су већ договорили
са асистентима.

Студенти који полажу колоквијум у додатном
термину у обавези су да се имејлом пријаве
асистенткињи Љиљани Бојанић у петак 12. 4.
2019. године до 17 часова (важи само за
студенте који имају услов да реализују мајску
праксу). Колоквијум ће бити одржан у
термину завршног испита.

Методика упознавања
околине II

среда
17. 4. 2019. у
10.00

Методика музичког
васпитања II

среда
17. 4. 2019. у
14.00

амфитеатар 31
у Краљице Наталије

/

Упутства за Методичку праксу II биће
дата на дан испита.

Методика ликовног
васпитања II

четвртак
18. 4. 2019. у
17 часова

амфитеатар 41 и кабинет за
ликовно у Краљице Наталије

/

Колоквијум – додатни термин (само за
студенте који имају услов да реализују мајску
праксу) биће организован у понедељак 15. 4.
2019. у 15 часова, амфитеатар 31.

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 2
ПРИЈАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II (код координатора)
Пријава за реализацију Методичке праксе II одржаће се у четвртак 11. априла 2019. године, у 15 часова, у амфитеатру бр. 41. Накнадна пријава
неће бити могућа, јер ће се сва места у вртићима доделити студентима.
На пријаву доћи лично. НАКНАДНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ БИТИ УВАЖЕНЕ!

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 3
УПУТСТВА ЗА ПРАКСУ И ПОДЕЛА ПИСАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II (код координатора)
Упутства за праксу и подела писама за реализацију Методичке праксе II одржаће се у петак 19. априла 2019. године, у 15 часова, у амфитеатру
бр. 34. На поделу писама доћи лично и донети индекс (са уписаним оценама свих шест методика II и Књижевности за децу и младе) и копију
санитарне књижице (оригинал на увид) као потврду да су испуњени сви услови за одлазак на Методичку праксу II.
НАКНАДНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ БИТИ УВАЖЕНЕ!

ЗА ЕВЕНТУАЛНА ПИТАЊА И НЕДОУМИЦЕ ДОЋИ ЛИЧНО ИЛИ ДОСТАВИТИ НА И-МЕЈЛ jelena.radojicic@uf.bg.ac.rs.

Јелена Радојичић,
координатор пракси и вежбаоница

