
Стручна пракса 6 – самостална 

(III година основних струковних студија) 
 

Услов за приступање алтернативној Стручној самосталној пракси 6 су положени 

испити из свих Методика 1 и прихваћене предиспитне обавезе из свих методика 2.  

 

Професори методика послаће руководиоцу стручне праксе спискове студената који су 

обавили предиспитне обавезе из шест појединачних методика (Методике музичког, 

ликовног и физичког васпитања, Методике упознавања околине, Методике почетних 

математичких појмова, Методике развоја говора). 

 

Уколико студенти желе да у овом периоду (јун/средина јула 2020. год.) приступе 

алтернативној самосталној стручној пракси, пожељно је да што пре (најкасније до 15. 

јуна 2020) заврше предиспитне обавезе. 

 

Студенти III године приступиће алтернативној Стручној самосталној пракси, тако што 

ће осмишљавати: 

1) Оквирни модел пројектног планирања (у електронској форми) 

2) Нацрт пројекта на тему по избору студената (у електронској форми) 

 

Детаљно упутство и материјал студенти могу преузети на школском сајту. 

 

Завршен материјал (Оквирни модел пројектног планирања и Нацрт пројекта) 

представник групе ће послати електронским путем руководиоцу праксе професорки др 

Наташи Стурзи Милић, која ће након провере да ли студенти имају услов за праксу и 

прегледа материјала са нагласком на методику физичког васпитања, проследити 

материјал осталим професорима методика. 

 

Студенти  могу радити самостално или у групама (максималан број студената у групи 

је 4). Препоручује се рад у групама, због пројектног приступа планирању.  

Сви студенти из групе морају имати услов за праксу.  

 

Након прихватања Оквирног модела пројектног планирања и Нацрта једног пројекта од 

стране свих професора методика (имејлом) направиће се збирна листа студената који 

су завршили Самосталну стручну праксу 6. 

 

Студенти треће године који су запослени као васпитачи у предшколским установама 

праксу ће обављати на идентичан начин, уз могућност да планиране пројектне садржаје 

примене у непосредном раду са децом у својој васпитноj групи (није потребна 

потврда). 

 

Еевиденција стручне праксе у индекс одложиће се за септембар (због сигурносних 

мера), изузетак ће бити студенти који ће у јулу бранити дипломски рад (јавиће се проф. 

Стурзи Милић). 

Евиденцију праксе у индекс могу извршити сви професори методика, увидом у збирну 

листу студената којима је прихваћена пракса. 

 

Руководилац стручне праксе: 

Др Наташа Стурза Милић 
 


