
 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ БИРАЈУ  

МЕТОДИЧКЕ ПРЕДМЕТЕ ИЗ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ 

(зимски семестар шк. 2021/22. године) 

 

 

ПРИЈАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКИХ ВЕЖБИ У 

ВЕЖБАОНИЦАМА 
 

 

Студијски програм за образовање учитеља 
 

Студенти који, закључно са продуженим октобарским испитним роком шк. 2020/21. године, 

положе Методику наставе српског језика и књижевности I, Методику наставе природе и 

друштва I и/или Методику наставе математике I, у обавези су да се у понедељак 4. 

октобра 2021. године, у амфитеатру бр. 34, пријаве за реализацију методичких вежби из 

Методике наставе српског језика и књижевности II, Методике наставе природе и друштва 

II и/или Методике наставе математике II у школама вежбаоницама у зимском семестру 

шк. 2021/22. године.  

 

Распоред пријављивања: 

9.00 часова – студенти који пријављују све три методике II, 

11.00 часова – студенти који пријављују две методике II, 

12.00 часова – студенти који пријављују једну методику II. 
 

 

Студијски програм за образовање васпитача 
  

Студенти који ће похађати вежбе у вртићима вежбаоницама, у обавези су да преузму важеће 

санитарне књижице до 18. октобра 2021. године.   

Студенти који имају услов за улазак у вежбаоницу (положену неку или све методике I са 

треће године), у обавези су да дођу на пријаву за вртиће вежбаонице у понедељак 4. октобра 

2021. године, у амфитеатру бр. 41.  

 

Распоред пријављивања: 

9.00 часова – студенти који пријављују пет или четири методика II, 

10.00 часова – студенти који пријављују свих шест методика II, 

12.00 часова – студенти који пријављују три, две или једну методику II. 



 

Напомена: Истог дана, студенти ће добити детаљне информације о целокупној организацији 

наставе и обавезама које их очекују током школске године.  

 

За све информације и недоумице, можете се обратити Ненаду Синђелићу (Студијски 

програм за образовање учитеља) или Јелени Радојичић (Студијски програм за образовање 

васпитача), лично, или путем имејла nenad.sindjelic@uf.bg.ac.rs / jelena.radojicic@uf.bg.ac.rs.  

 

 

 
Ненад Синђелић,  

Студијски програм за образовање учитеља 

 

Јелена Радојичић,  

Студијски програм за образовање васпитача 

На пријаву доћи лично и понети индекс као потврду да су испуњене све обавезе за 

реализацију методичких вежби у вежбаоницама. Накнадне пријаве неће бити уважене!  
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