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Трећа година ОАС - петак од 8.00 до 09.30 часова (Париска 16)
Зимски семестар - предавања и вежбе (рад у пленуму):
- Теоријска предавања из Методике ликовног васпитања и образовања (11., 18., 25. октобар; 01., 08. новембар)
- Колоквијум 1 (15. новембар)
- Теријска предавања из Методике ликовног васпитања и образовања (22., 29. новембар; 06., 13. децембар)
- Колоквијум 2 (20. децембар)
- Подела тема и упутство за писање семинарског рада и припрему презентације (27. децембар)
- Усмени испит
Литература: Филиповић, С. (2011): Методика ликовног васпитања и образовања, Универзитет уметности и Издавачка
кућа KLETT, Београд.
Летњи семестар – предавања и вежбе (рад у пленуму):
- Јавна презентација семинарског рада (самостално предавање студента у амфитеатру).
- Семинарски рад се предаје наставнику Методике у штампаној и електронској форми.
Напомена: сви студенти треће године ОАС су у обавези да присуствују јавним презентацијама
Прва година ДС - среда од 08.00 до 09.30 часова (Париска 16)
Зимски семестар – методичка пракса (рад у паровима):
- Методичка пракса се реализује у току новембра и децембра 2013. у у ОШ „Ратко Митровић“, „20 Октобар“ и „Јован
Поповић“.
- Сваки студент је у обавези да са својим паром или у групи присуствује једном часу Ликовне културе недељно у току
једног месеца, у нижим или вишим разредима основне школе, као и да реализује један час у настави.
- Студенти су у обавези да долазе на консултације да би са наставником Методике планирали своје предавање у оквиру
методичке праксе.
Летњи семестар - вежбе (рад у пленуму):
- Методичка пракса се реализује у току фебруара, марта и априла 2014. у ОШ „Ратко Митровић“, „20 Октобар“ и „Јован
Поповић“.
- Сваки студент је у обавези да са својим паром или у групи присуствује једном часу Ликовне културе недељно у току
једног месеца, у нижим или вишим разредима основне школе, као и да реализује један час у настави.
- Студенти су у обавези да долазе на консултације да би са наставником Методике планирали своје предавање у оквиру
методичке праксе.
- Методичка припрема са евалуацијом и радовима ученика се предају наставнику Методике у штампаној форми (за
библиотеку), електронској форми и мапа дечјих радова за дидактичку изложбу Мудрост чула – дечје ликовно
стваралаштво, као редовне испитне обавезе студената.
Напомена: сви студенти прве године ДС су у обавези да похађају методичку праксу и консултације
Друга година ДС - уторак од 8.00 до 09.30 часова (Париска 16)
Зимски семестар – методичка пракса (рад у паровима):
- Методичка пракса се реализује у току октобра, новембра и децембра 2013. у СШ „Школа за дизајн“ (Крупањска 3,
Београд; www.dizajnerska.edu.rs)
- Сваки студент је у обавези да у периоду од месец дана у току зимског семестра (новембар и децембар) присуствује на
два часа недељно (часови црања и сликања, графике и вајања), као и да самостално реализује четири часа (блок
настава).
- Студенти су у обавези да долазе на консултације да би са наставником Методике планирали своје предавање у оквиру
методичке праксе.
Летњи семестар – методичка пракса (рад у пленуму):
- Јавна презентација рада са методичке праксе (самостално предавање студента у амфитеатру).
- Методичка припрема са евалуацијом и радовима ученика се предају наставнику Методике у штампаној форми (за
библиотеку), електронској форми и мапа дечјих радова за дидактичку изложбу Мудрост чула – дечје ликовно
стваралаштво, као редовне испитне обавезе студената.
Напомена: сви студенти прве године ДС су у обавези да похађају методичку праксу и консултације

