
 
 

Наставне активности у вези са методичким праксама и  

методичким вежбама у вежбаоницама у условима ванредног стања  

 

1. Методичка пракса 1.  

Методичка пракса 1, за оба смера, почеће 4. маја 2020. године. Студенти који 

треба да реализују Методичку праксу 1 (неку или све методике 1) имају обавезу 

да се у периоду 27–30. априла 2020. године пријаве за њену реализацију. Пријава 

ће се обавити електронским путем (линк за пријаву биће послат пре почетка 

пријаве).   

Методичка пракса 1 реализоваће се у виду снимака онлајн часова/активности 

који су доступни на платформи РТС Планета и/или одређених задатака које ће 

формулисати појединачне методике 1. Конкретни задаци, по методикама 1, у 

виду мини Информатора, биће достављени у наредном периоду. 

2. Априлски испитни рок 2 у којем се полажу само методике 2 пред мајски 

термин Методичке праксе 2 (у даљем тексту: Пракса).   

Априлски испитни рок и Књижевност за децу и младе, која је услов за 

Праксу.  

Планираним Календаром рада (приказан и послат пре почетка летњег семестра), 

предвиђено је да се у периоду 10–16. априла 2020. године одрже испити из 

методика 2 у оквиру Априлског испитног рока 2 (за студенте којима су то 

последње методике 2, чијим полагањем би стекли услов за реализацију Праксе у 

мајском термину). У истом периоду требало је да се одржи и пријава за 

реализацију Праксе, подела писама, упутстава, задатака и др, као и остале 

активности које прате организацију Праксе.  

На Универзитету у Београду испитни рокови могу се одржавати само у 

редовним условима (још увек не постоји могућност онлајн полагања испита). С 

тим у вези, Априлски испитни рок 2 (и остале поменуте активности у вези са 

Праксом, као и сама Пракса) одржаће се по престанку ванредног стања и 

стицању услова за рад на Факултету.  

Такође, и испити у Априлском испитном року одржаће се по истом принципу 

(где посебно истичемо испит из Књижевности за децу и младе, који је, осим 

положених свих методика 2, услов за похађање Праксе). 

О динамици и начинима реализације наведених активности које нас очекују 

након завршетка ванредног стања благовремено ћемо вас обавештавати. 

3. Методичке вежбе у вежбаоницама. 

Активности планиране Календаром рада настављамо према предвиђеним 

датумима. Недеља 7–9. априла 2020. године последња је за васпитаче у 

вежбаоницама у летњем семестру (петак 10. април је дан за понављање 



неуспешно реализованих активности), док је учитељима то недеља за 

понављање неуспешно реализованих часова (до једне методике 2). Након тога, 

према распореду група, реализоваће се преостале недеље методичких вежби 

(учитељи), на начине који се већ примењују током трајања ванредног стања. 

 

У Београду,  

6. априла 2020. године. 


