
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ IV ГОДИНЕ 

 ˗ Студијски програм за образовање учитеља ˗ 

Пријава за реализацију Методичке праксе II у новембарском термину  

шк. 2020/21. године –  
 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 1  

 

 

ПРИЈАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II  

Пријаву за реализацију Методичке праксе II могуће је извршити САМО у среду 28. октобра 

2020. године, од 00.01 часова до 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-xj0yuZUQjE2SU5TRTI4M0pEQjFHWEVWVzlCSlNINC4u  

(потребно је означити на који начин ће студент да реализује Праксу). 

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. 2  

 

 

УПУТСТВА И ЗАДАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II  

Варијанта I 

Услед актуелне ситуације, Методичка пракса II биће реализована у периоду од 2. до 27. новембра 

2020. године, без одлазака у школе. Студенти ће, према упутствима из Информатора, писати 

припреме и реализовати остале задатке. Упутства и задаци (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 четвртак 29. 

октобра 2020. године, сваком студенту биће додељен и разред за који ће писати припреме и 

реализовати задатке (списак ће бити достављен на исти начин).  

 

Варијанта II 

У складу са недавним позивом Министарства просвете, науке и технолошког развоја студентима 

завршне године Учитељског факултета за помоћ у остваривању образовно-васпитног рада, 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hhUthWL30EG-NM2VD1V_N9bzRcvM4WFCjUDp-xj0yuZUQjE2SU5TRTI4M0pEQjFHWEVWVzlCSlNINC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hhUthWL30EG-NM2VD1V_N9bzRcvM4WFCjUDp-xj0yuZUQjE2SU5TRTI4M0pEQjFHWEVWVzlCSlNINC4u


студентима се нуди и могућност да Праксу у овом року реализују у комбинацији са 

волонтерским радом. Под укључивањем студената – волонтера у остваривање образовно-

васпитног рада у првом циклусу основне школе подразумева се ангажовање у непосредном раду 

са ученицима на начин како се то договори са директором школе и наставником разредне наставе 

који ради у одељењу, односно групи. Уколико се студент одлучи за овај вид реализације Праксе, 

неопходно је да се, након договора са наставником разредне наставе (учитељем) којем помаже, 

јави електронским путем предметним наставницима/сарадницима методика II и усагласи око 

коначног дефинисања задатака које ће, након завршетка Праксе, предати као свој дневник праксе. 

Детаљније информације о начину пријаве за волонтирање налазе не следећем линку 

http://www.uf.bg.ac.rs/?page_id=31262.  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. др Сања Благданић, 

руководилац Колегијума методичара. 

 

Ненад Синђелић,  

координатор пракса и вежбаоница. 
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