
СТРУЧНА ПРАКСА: Катедра за германистику (МАС)
за академску 2022/2023. годину

Студенти мастер студија на студијском програму Немачки језик и књижевност
реализоваће обавезе на предмету Стручна пракса током летњег семестра текуће
академске године. Они су у обавези да хоспитује 40 сати наставе немачког језика у
предшколској установи, основној и/или средњој школи, као и да реализује један
испитни час у договору са ментором. Хоспитовање подразумева следеће активности:

1. Редовно похађање часова и активан рад са ученицима и ментором;
2. Редовно вођење Дневника методичке праксе;
3. Припрему за учествовање у настави;
4. Учествовање у настави у договору са ментором (организовање активности, израда

паноа и пројекција, произвођење и тумачење аудио и филмованих дидактичких
материјала, дидактизација песама и слично);

5. Учествовање у допунској и додатној настави у договору са ментором;
6. Учествовање у ваннаставним активностима (организација приредби, посете

изложбама, предавањима и слично) у договору са ментором;
7. Асистенцију у оцењивању, у договору са ментором;
8. Увид у наставну документацију (попуњавање е-дневника, израда месечних

планова и дневних припрема)

Студентима који су у радном односу, биће призната Стручна пракса на основу
Уговора о раду и достављених планова одржаних часова.

У наставку се налазе информације о образовно-васпитним институцијама, у којима ће
ће се обављати стручна пракса.

Име и презиме
студента/студенткиње

Назив образовно-васпитне институције,
адреса и мејл

Марија Шуњеварић Основна школа “Његош”, Пантелејска 60, Ниш
osnjegosnis@open.telekom.rs

Душица Алексић Прва крагујевачка гимназија, Даничићева 1, 34 000
Крагујевац.
prvagimnazijakg1833@gmail.com

Анђела Радовић Прва крагујевачка гимназија, Даничићева 1, 34 000
Крагујевац
prvagimnazijakg1833@gmail.com

Милица Мирашевић Основна школа “Мома Станојловић”, Кнеза
Михаила 40, 34 000 Крагујевац
os.moma.st@gmail.com
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Лидија Петковић ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић”, Саве
Немањића 2, Крагујевац
osmdt@mdt.edu.rs

Јелена Богосављевић Медицинска школа са домом ученика „Сестре
Нинковић“
Радоја Домановића 2, Крагујевац
medskg@ptt.rs

Сања Живковић Медицинска школа са домом ученика „Сестре
Нинковић“
Радоја Домановића 2, Крагујевац
medskg@ptt.rs

Милица Петровић Прва крагујевачка гимназија, Даничићева 1, 34 000
Крагујевац
prvagimnazijakg1833@gmail.com

Анђела Ивковић Основна школа “Драгиша Михаиловић”, Радована
Мићовића бб, Крагујевац
osdragisa@gmail.com

Ана Ивановић Накнадно ће се јавити руководиоцу Стручне праксе
на мејл marija.nijemcevic@filum.kg.ac.rs

Данко Савић

доц. др Марија Нијемчевић Перовић
Руководилац стручне праксе
marija.nijemcevic@filum.kg.ac.rs
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