Студијски програм за образовање васпитача

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 1
АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК II

Право да пријаве испите из методика II (у овом испитном року) имају студенти који су реализовали испитне активности и предиспитне
обавезе 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 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, 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
8. 6. 2020. од
9.00 до 14.00

Студенти доносе практикуме на дан
испита.

Накнадно ће према броју пријављених,
доц. др Владан Пелемиш груписати
студенте и биће одређено време полагања.
Списак студената по групама биће послат
6. јуна 2020.

кабинет за консултације
у Љутице Богдана

Методика музичког
васпитања II

уторак
9. 6. 2020. од
8.00 до 12.00

амфитеатар 31
у Краљице Наталије

/

На испиту ће студенти бити подељени у
четири групе. Доц. др Маја Игњачевић ће
неколико дана раније студентима, на
заједнички имејл, послати спискове и
тачно време полагања по групама.

Методика развоја
почетних математичких
појмова II

среда
10. 6. 2020.
од 9.00 до
16.00

учионица 29
у Краљице Наталије

/

Студенти ће полагати испит у мањим
групама. Марија Воркапић ће на
заједнички имејл послати спискове и
време полагања.

Методика ликовног
васпитања II

четвртак
11. 6. 2020. у
9 часова

амфитетеатар 31 и учионица 32
у Краљице Наталије

/

Колоквијум – додатни термин (само за
студенте који имају услов да реализују мајску
праксу) биће организован у понедељак 8. 6.
2020. у 15 часова, амфитеатар 31 и учионица
32.

петак
12. 6. 2020. oд
11.00 до 15.00

Свечана сала и амфитеатар 34
у Краљице Наталије

Уколико студенти нису предали
снимке активности из вежбаонице,
нека пошаљу асистенткињи
Љиљани Бојанић на имејл
ljiljana.bojanic@uf.edu.rs.

Студенти који полажу колоквијум у додатном
термину у обавези су да се имејлом пријаве
асистенткињи Љиљани Бојанић
ljiljana.bojanic@uf.edu.rs у понедељак 8. 6.
2020. године до 17 часова (важи само за
студенте који имају услов да реализују мајску
праксу). Колоквијум ће бити одржан у
термину завршног испита.

субота
13. 6. 2020.

*9.00
амфитеатар 31 и учионица 32 у
К. Наталије
(1. и 2. група студената)
*14.30
амфитеатар 31 и учионица 32 у
К. Наталије
(3. и 4. група студената)

Студенти дневнике из вежбаонице
доносе на дан испита.

Студенти ће неколико дана пре испита
бити подељени у четири групе.
Обавештење ће послати асистент Ђорђе
Јанковић.

Методика упознавања
околине II

Методика развоја говора
II

Студенти ће бити подељени у
више група. Списак ће бити
накнадно послат.

Студенти ће бити подељени у
више група. Списак ће бити
накнадно послат.

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_N9bzRcvM4WFCjUDpxj0yuZUQ0syTEoxREVRNzdDSk5RN1pTVVY3MEZKTC4u
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 студента.
Студенти који не испуњавају све услове (положене све методике II и Књижевност за децу и младе) немају право да се пријаве.

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 3
УПУТСТВА И ЗАДАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II
Услед актуелне ситуације Методичка пракса II ће бити реализована, у периоду од 17. јуна до 7. јула 2020. године, без одлазака у предшколске
установе и вртиће. Студент ће бирати једну од понуђених тема и према упутствима из новог Информатора писаће припреме и реализоваће остале
задатке. Упутства и задаци (нови Информатор) за реализацију Методичке праксе II биће достављени студентима путем заједничког имејла и
постављени на сајт Факултета (фолдер Методичка пракса II у оквиру материјала за онлајн наставу).

ЗА ЕВЕНТУАЛНА ПИТАЊА И НЕДОУМИЦЕ ОБРАТИТИ СЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ jelena.radojicic@uf.bg.ac.rs.

Јелена Радојичић,
координатор пракси и вежбаоница

