
 

 
Програм за стицање педагошких,  
психолошких и методичких компетенција 

 
 

ПРИЈАВА  
 

Подаци о полазнику: 

1. ________________________________________________________________________ 
(име, име родитеља, презиме) 

2.  Пол:    М  ☐      Ж ☐ 
 

3. ЈМБГ:  
 

4. Дан, месец, година рођења ____.____.__________ место: _____________________ 
 
5. Национална припадност: ___________________________________ 
 
6. Држављанство: ___________________________________________ 
 
7. Адреса пребивалишта: 

Улица и број:  _____________________________________________ 

Место: _____________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________ 

                е-mail:                 _____________________________________________ 

Подаци о досадашњем образовању полазника: 

Врста и степен завршених студија: 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
Година завршетка студија:   ___________________________ 
 

 1. За полазнике који су током основних и мастер студија остварили недовољан број ЕСПБ из 
ППМ предмета, то јест нису остварили 30 бодова из ППМ предмета и 6 ЕСПБ из школске 
праксе, а желе да допуне недостајуће ЕСПБ сходно Закону о основама система образовања и 
васпитања за рад у настави. 
 
Током основних и мастер студија положио/ла сам следеће ППМ 

предмете:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

             



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(уз сваки наведени предмет уписати број остварених ЕСПБ) 

 

Пријављујем се за похађање следећих предмета: 

☐  Психологија 

☐  Педагогија са дидактиком 

☐  Методика наставе 

☐  Школска пракса 
 
2. За полазнике који током основних и мастер студија нису имали ППМ предмете а желе да 
остваре 30 бодова из ППМ предмета и 6 ЕСПБ из школске праксе. 
 

Пријављујем се за похађање следећих предмета: 

 
☐  Психологија 

☐  Педагогија са дидактиком 

☐  Методика наставе 

☐  Школска пракса 
 
3. За полазнике који током основних и мастер студија нису имали ППМ предмете или за 
полазнике који су током основних и мастер студија остварили недовољан број ЕСПБ из 
ППМ предмета а желе да остваре 60 ЕСПБ из ППМ предмета 
 

Пријављујем се за похађање следећих предмета: 

Листа обавезних предмета 
 
☐  Психологија 

☐  Педагогија са дидактиком 

☐  Методика наставе 

☐  Школска пракса 
 
Изборни блок 1 
 
☐  Комуникација у настави 

☐  Педагошка пракса 
 



Изборни блок 2 
 
☐  Наставне стратегије 

☐  Основе еколошког образовања 
 
Изборни блок 3 
 
☐  Иновације у настави 

☐  Пројектна настава 
 
Изборни блок 4 
 
☐  Евалуација у образовању 

☐  Психологија интелигенције 
(Поред обавезних предмета, из листе обавезних предмета, полазник мора да бира још 4 предмета, 
из четири изборна блока, тако што из сваког изборног блока бира по један предмет. Полазник бира 
предмете којима ће употпунити претходно образовање према личном избору, потребама и 
интересовању, водећи рачуна да оствари 60 ЕСПБ). 
 

Уз пријаву прилажем: 

• оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним студијама; 

• очитану личну карту или фотокопију личне карте; 

• краћу биографију;  

• једну фотографију 4cm x 6cm; 

• потврду о радном односу у школи (ако се признаје методичка/школска пракса); 

• захтев за признавање положених испита (уколико је полазник током претходнимх студија 

положио ППМ предмете) са уверењем о свакм положеном ППМ предмету и оствареним 

ЕСПБ по предмету. 

• доказ о уплати накнаде за похађање Програма.  

Сагласан сам да моје личне податке, које сам у циљу пријављивања на Програм, 
добровољно дао/дала, Факултет може користити и обрадити, ради реализације Програма. 

  
Београд,  Полазник 

                                 године  
  (потпис) 

 


