ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ IV ГОДИНЕ
ИСПИТ ИЗ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II (ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ)
Студијски програм за образовање васпитача
Студент, уз индекс, сваком предметном наставнику доноси и Записник о Методичкој пракси II, у којем предметни наставник својим потписом
потврђује да је пракса успешно реализована. Записник о Методичкој пракси II за студијски програм за образовање васпитача се преузима у
Студентској служби, али због актуелне ситуације можете преузети на сајту Факултета (фолдер Методичка пракса II у оквиру материјала за онлајн
наставу).
Испиту из Методичке праксе II приступате према следећем распореду:

Предмет

Термин испита

Предаја дневника

Методика развоја
почетних
математичких појмова
II

среда 8. 7. 2020. од 10.00
амфитеатар 31 у Краљице Наталије

Студенти ће накнадно бити обавештени о датуму и начину
предаје задатака за праксу путем имејла.

Методика музичког
васпитања II

Студенти ће бити подељени у четири групе. Сарадник Марија
Воркапић ће послати спискове група и термине испита за сваку
групу.
четвртак 9. 7. 2020. од 10.00
амфитеатар 31 у Краљице Наталије

У Информатору је описан начин и објављени су термини слања
Дневника праксе.
(До 30. јуна треба послати две припреме на мејл
Студенти ће накнадно бити подељени у неколико група. Маја majasokolovicignj@gmail.com и обавезно у subject мејла ставити
Соколовић Игњачевић ће студентима послати обавештење.
„методичка пракса 2“. Трећу припрему послати до 7. јула.)

Методика упознавања
околине II

петак 10. 7. 2020. у 12.00
амфитеатар 34 у Краљице Наталије

Студенти 7. 7. 2020. шаљу дневнике праксе асистенту Љиљани
Бојанић на имејл ljiljana.bojanic@uf.edu.rs.

Студенти ће на испиту бити подељени у неколико група. Списак
група ће накнадно послати асистент Љиљана Бојанић.

Методика развоја
говора II

субота 11. 7. 2020. од 9.00 или 13.00
амфитеатар 41 и 31 у Краљице Наталије

Студенти су у оквиру Информатора обавештени о току рада и
начину предаје дневника праксе.

Методика ликовног
васпитања II

Студенти ће неколико дана пре испита бити подељени у четири
групе. Обавештење ће послати асистент Ђорђе Јанковић.
недеља 12. 7. 2020. од 11.00
Ликовне Дневнике праксе студенти шаљу путем Office365
амфитетар 41 и кабинет за ликовно у Краљице Наталије
платформе
асистенту
Милени
Војиновић
milena.vojinovic@uf.edu.rs најкасније до 9. јула. То значи да,
Асистент Милена Војиновић ће накнадно послати спискове Дневник можете послати и раније, уколико га завршите.
студената и термине полагања.

Методика физичког
васпитања II

понедељак 13. 7. 2020. у 9.00
кабинет проф. др Данице Џиновић у Љутице Богдана
Доц. др Владан Пелемиш ће груписати студенте и биће одређено
време полагања. Списак студената по групама биће накнадно
послат.

Студенти достављају практикуме доц. др Владану Пелемишу 7. 7.
2020. од 9 до 11 часова у Љутице Богдана (кабинет проф. др
Данице Џиновић).

Испит из Методичке праксе II пријављује се у Студентској служби у понедељак 13. јула 2020. године до 13 часова. На пријави испита студент
предаје индекс, попуњену испитну пријаву и записник о Методичкој пракси II за студијски програм за образовање васпитача, са потписима свих
професора из методика II, којим се потврђује да је студент реализовао Методичку праксу II из свих методика. Након пријављивања у Студентској
служби, студенти ће за завршни испит бити подељени у три групе, а спискови студената и тачно време испита по групама биће истакнути и послати на
заједнички имејл. Завршни испит из Методичке праксе II, код проф. Сање Благданић, одржаће се у уторак 14. јула 2020. године од 9 часова.
Напомена Уколико су студенти у претходним роковима реализовали Методичку праксу II у предшколским установама, Студентској служби приликом
пријаве (уз индекс, попуњену испитну пријаву и Записник) достављају и следећу оригиналну документацију: потврду из предшколске установе као
доказ да је пракса реализована и мишљење васпитача о раду студента.
проф. др Сања Благданић
Јелена Радојичић

