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Упутство за евидентирање 

Истраживачке стручне праксе 1 и 2 

(I и II година мастер струковних студија) 

 
Студенти I и II године мастер струковних студија треба да припреме следећу 
документацију и материјал: 

 
(1) ОБРАЗАЦ – студенти самостално попуњавају образац у којем наводе: назив 
предмета на мастер програму у оквиру којег су одржане практичне активности, кратак 
назив и опис активности и број сати који оријентационо одговара датим активностима 
(колоне за потписе васпитача и професора остају празне /уколико до сада студенти 
нису већ добили потписе/); 
(2) ПОТВРДУ ЗА ИНФОРМАЛНУ ПРАКСУ; 
(3) ПРОЈЕКАТ (обавезно студенти II године, студенти I године – само опционо); 
(4) ПОРТФОЛИО. 

 
Пре него што се преда документација и материјал, студенти I и II године имају обавезу 
да се обрате (путем имејла) само доленаведеним професорима (ради заједничке 
процене активности и сати оптерећења из њихових предмета): 
 
Методика развоја говора и припрема за почетак читања и писања (на румунском језику) 

o проф. др Бриндуша Жујка (zujkab@yahoo.com) 

Културно наслеђе и предшколско дете; Историјa и предшколско дете 

o др Мирча Маран (mirceam@live.com) 
 
Комплетирану документацију и материјал студенти ће донети у школу када им 
одговара (нпр. када буду полагали први испит) и оставити на великом столу у кабинету 
за методике (индекс не треба остављати).  
Студенти I године ће имејлом обавестити др Наташу Стурзу Милић да је материјал 
остављен, а студенти II године др Даницу Веселинов. 
 
o Након предаје документације и материјала, сви професори ће у обрасцу потписати 

активности за своје предмете.  
o  Др Наташа Стурза Милић прегледаће документацију за I годину и уписати студенте 

у посебну збирну листу која ће бити прослеђена студентској служби до краја јуна 
(уколико је документација предата закључно са 25. 6. 2020. године). 

o Др Даница Веселинов прегледаће документацију за II годину и уписати студенте у 
посебну збирну листу која ће бити прослеђена студентској служби до краја јуна 
(уколико је документација предата закључно са 25. 6. 2020. године). 
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o Упис у индекс извршиће се накнадно, када се за то стекну услови. 
o Студентима II године који ће бранити мастер рад пракса ће бити уписана после 

предаје мастер рада студентској служби. Портфолио ће преузети из кабинета после 
одбране мастер рада. 

o У тексту који следи студенти се могу упознати са прецизнијим информацијама које 
су доставили поједини професори. 

 
 
 

Методика развоја говора и припрема за почетак читања и писања 

(Истраживачка стручна пракса 1) – наставници: др Ивана Ђорђев и др 
Љиљана Келемен Милојевић 
 
Овим путем обавештавају се студенти прве године мастер студија, који су у зимском 
семестру школске 2019/20. године похађали обавезни предмет Методика развоја говора 
и припрема за почетак читања и писања, о следећем: 

o С обзиром на то да су материјали (који својом формом и садржајем одговарају 
потребама Истраживачке стручне праксе 1) из предмета Методика развоја 
говора и припрема за почетак читања и писања прегледани (писане припреме, 
одабране активности реализоване у предшколским установама и радно-игровна 
средства) и јавно презентовани и дискутовани (на вежбама), исти неће бити 
поново захтевани на увид од студената који су испит положили у предвиђеном 
року (22. 2. 2020. године и 14. 3. 2020. године). 

o Обавеза је ових студената, а с обзиром на препоруке организације рада у време 
пандемије, да сами упишу у образац своју активност (односно тему коју су 
осмислили и презентовали) из предмета Методика развоја говора и припрема за 
почетак читања и писања. 

o Без обзира на испитну оцену, свака активност носи 10 сати оптерећења (један 
студент може уписати највише једну активност из наведеног предмета). 

o За сва додатна питања и евентуалне недоумице, студенти се могу обратити 
електронским путем предметним наставницима: др Ивани Ђорђев 
(ivanacurcin@yahoo.com) и др Љиљани Келемен Милојевић 
(ljiljana.kelemen@uskolavrsac.in.rs). 

 

 

Методика развоја почетних математичких појмова – наставник: др 
Александра Мандић 
 

Поштовани студенти,  
o Активности које сте имали у оквиру рада на истраживачким пројектима из 

предмета Методика развоја почетних математичких појмова биће признате као 
део истраживачке праксе у овом семестру. Имајући у виду ваш активан рад на 
пројектним задацима који се одвијао у три фазе: истраживање, креирање 
различитих модела рада и самопроценa, сматрам да сте тиме обавили и највећи 
део задатака планиране праксе.  

 
o На основу пристиглих радова до 12. 5. 2020. године извршена је процена 

утрошених сати који се признају у оквиру истраживачке праксе. У наставку 
текста налази се евалуациона листа са предложеном проценом на основу које 
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можете унети податке у предвиђени образац. Молим студенте који нису 
задовољни вредновањем праксе или су грешком изостављени са листе иако су 
радове предали, да се лично обрате путем мејла: 
studentskicentar.aleksandra@gmail.com пре попуњавања и предаје обрасца праксе. 

o Студенти који још увек нису предали радове то могу учинити путем наведеног 
мејла у наредном периоду, при чему ће евалуациона листа до краја јуна бити 
поново ажурирана.  

 

Р. б. Име и презиме студента Број сати 

1.  Јана Јовановић 10 
2.  Гордана Павловић 10 
3.  Ивана Оморац 10 
4.  Јелена Терзић 10 
5.  Денис Стратулат 10 
6.  Клаудија Котец 10 
7.  Мариора Долинга  10 
8.  Тамара Гојковић 10 
9.  Нађа Шоргић 10 
10.  Николина Крсмановић 9 
11.  Светлана Арсић 9 
12.  Сања Василић 9 
13.  Тијана Ђуковић 9 
14.  Бранка Круљ 9 
15.  Виолета Панинчић 9 
16.  Јована Јовановић 9 
17.  Зорица Станков 10 
18.  Анна Сабо 10 
19.  Ана Цицка 10 
20.  Сузана Дрекаловић 10 
21.  Невена Ђирин 10 
22.  Фамина Николовски 10 
23.  Сања Мојсиловић 8 
24.  Маја Пауновић 8 
25.  Тијана Станимиров 9 
26.  Сања Албуљ 9 
27.  Милица Красојевић 9 
28.  Анђела Илић 10 
29.  Марина Милинић 10 
30.  Марина Александровић 10 
31.  Марија Секуловић 9 
32.  Сара Павлов 10 
33.  Драгана Томић  10 
34.  Ненад Вемић 10 
35.  Сања Богојевић 9 
36.  Дарко Петровић 10 
37.  Јована Јовановић 10 
38.  Драгослава Јаковљевић 10 
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Социологија детињства – наставник: др Славица Коматина 

 
Сате који се признају у оквиру Истраживачке стручне праксе могу забележити само 
студенти који су положили испит из Социологије детињства, будући да је саставни део 
испита био практичне природе (кратка анкета са родитељима о њиховом одрастању и 
неким значајним елементима њиховог детињства уз коментар). Студенти могу да 
процене сами колико су времена (сати) провели у анкетирању, сређивању података и 
интерпретацији добијених резултата и упишу у образац.  
 
 

Ритмика и плес – изборни предмет (Истраживачка стручна пракса 1) – 

наставник: др Наташа Стурза Милић 
 

Методика физичког васпитања (Истраживачка стручна пракса 1) – 

наставник: др Наташа Стурза Милић 
 
Овим путем обавештавају се студенти прве године мастер студија, који су у зимском и 
пролећном семестру школске 2019/20. године похађали предмете: Ритмика и плес и 
Методика физичког васпитања, о следећем:  
 
o С обзиром на то да су материјали (који својом формом и садржајем одговарају 

потребама Истраживачке стручне праксе 1) из наведених предмета (писане 
припреме, мини-истраживања, прикази радова, обраде практичних садржаја, плесне 
кореографије, израда реквизита, костима, активности на пројектима и др.) јавно 
презентовани и дискутовани (студентске презентације на вежбама), исти неће бити 
поново захтевани на увид од студената. 

o Обавеза је ових студената, а с обзиром на препоруке организације рада у време 
пандемије, да сами упишу у образац своју активност (односно тему, активност, 
приказ и сл. коју су осмислили и презентовали) из предмета: Ритмика и плес и 
Методика физичког васпитања. 

o Свака активност носи 8 сати оптерећења (може се уписати по једна из сваког 
предмета). 

o Слободно се може уписати и једна онлајн предиспитна активност по избору из 
Методике физичког васпитања (нпр. Осмишљавање активности из одговарајућих 

биотичких програма; Процена биолошке зрелости деце (мерење ТМ, ТВ, 

израчунавање БМИ фактора); Радионица усмерена на процену слике сопственог 

тела; Примена тестова за утврђивање доминантне латерализованости горњих и 

доњих екстремитета и др.). 
o Идентичне напомене важе за исте предмете које су студенти положили на 

специјалистичким студијама. 
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Основи дириговања и рада са Орфовим инструментаријумом  – 

изборни предмет (Истраживачка стручна пракса 1) – наставник: др 
Еуђен Чинч 
 

Методика музичког васпитања (Истраживачка стручна пракса 1) – 

наставник: др Еуђен Чинч 
 
Овим путем обавештавају се студенти прве године мастер студија, који су у зимском и 
пролећном семестру школске 2019/20. године похађали предмете: Основи дириговања 
и рада са Орфовим инструментаријумом  и Методика музичког васпитања, о следећем:  
 
o С обзиром на то да су материјали (који својом формом и садржајем одговарају 

потребама Истраживачке стручне праксе 1) из наведених предмета (писане 
припреме, мини-истраживања, радови за студентску конференцију, обраде 
практичних садржаја, израда музичких реквизита, активности на пројектима и др.) 
јавно презентовани и дискутовани (студентске презентације на вежбама), исти неће 
бити поново захтевани на увид од студената. 

o Обавеза је ових студената, а с обзиром на препоруке организације рада у време 
пандемије, да сами упишу у образац своју активност (односно тему, активност, 
приказ и сл. коју су осмислили и презентовали) из предмета: Основи дириговања и 
рада са Орфовим инструментаријумом  и Методика музичког васпитања. 

o Свака активност из предмета Основи дириговања и рада са Орфовим 
инструментаријумом носи 5 сати оптерећења, док активност из Методике музичког 
васпитања носи 8 сати оптерећења (може се уписати по једна из сваког предмета). 

o Идентичне напомене важе за исте предмете које су студенти положили на 
специјалистичким студијама. 

o За сва додатна питања и евентуалне недоумице, студенти се могу обратити 
електронским путем предметном наставнику: др Еуђену Чинчу 
(eugencinci@gmail.com) 
 

 
 
 
 

Руководилац стручне праксе: 
Др Наташа Стурза Милић 


