ОБАВЕШТЕЊЕ
МЕТОДИЧКА ПРАКСА – четврта година ФПУ - школска 2013/2014. година
Доц. др Сања Филиповић
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Методика ликовног васпитања и образовања
Консултације у Карађорђевој:
4 година – четвртак 13.30. – 15.00 часова
У току летњег семестра (фебруар, март и април) школске 2013/2014. године студенти четврте године ФПУ похађају Методичку
праксу. Задатак студента је да у складу са програмом основне или средње школе, зависно од узраста ученика, изабере једну
наставну област и наставну јединицу, да је методички обради (планирање, организација) и реализује један час у настави.
Студент на основу методичке припреме треба да одржи један час ликовне културе у основној школи (1-8 разреда) и један час
у средњој школи (1-4 године).
Студент је у обавези да:
1. у студентској служби на ФПУ узме молбу/уверење о похађању методичке праксе за основну и за средњу школу;
2. се јави у одређену школу и закаже похађање методичке праксе;
3. прва два часа у школи посматра и прати ток наставе, проучи програм предмета, изабере једну наставну јединицу и
методички је обради (планирање) у договору са предметним наставником у школи и професором Методике;
4. у школи у којој похађа праксу закаже самосталну реализацију часа у договору са предметним наставником и професором
Методике и најави ученицима да донесу потребан прибор и материјал за час;
5. у методичкој припреми има потпис наставника школе за сваки час као гарант да је редовно похађао методичку праксу;
6. након реализације часа у секретаријату школе где похађа праксу овери потврду о похађању методичке праксе, део потврде
остави предметном наставнику, а део доноси професору Методике на увид;
7. након одржаног часа у школи у методичкој припреми детаљно опише реализовану активност са запажањима (евалуација)
8. за изложбу припреми мапу ученичких радова (минимум 10) за сваку активност и припреми ЦД (методичка припрема,
радови ученика и Power Point презентација часа).
Студенти ће након похађања методичке праксе у школи у оквиру наставе из Методике ликовног васпитања и образовања
учествовати са радовима ученика и методичким припремама на изложби „Мудрост чула – дечје ликовно стваралаштво“ у
галерији Дечјег културног центра (Таковска 8) у мају 2014. године заједно са студентима Факултета ликовних уметности у
Београду. Студенти учешћем на изложби остварују право конкурса за годишњу награду студената у оквиру предмета Методика
за постигнуте резултате.
Похађање Методичке праксе и учешће на изложби је услов за излазак на усмени испит из предмета Методике ликовног
васпитања и образовања. Испит из Методике подразумева следеће:
1. Оцене са колоквијума 1 и 2 или усмени испит из истих области
2. Резултати са Методичке праксе (редовно похађање праксе, методичка припрема са евалуацијом, дечји ликовни
радови, Power Point презентација часова)
3. Учешће на Методичкој изложби са дечјим ликовним радовима
(Формулар за методичку припрему студенти могу преузети на сајту ФПУ или на сајту професора Методике)
Студент је дужан да:
 редовно испуњава наставне и предиспитне обавезе у оквиру наставног предмета Методика,
 поштује опште акте школе у којој похађа методичку праксу и
 поштује права запослених и ученика школе у којој похађа методичку праксу.
Укратко:
1. Узети молбу/потврду за похађање методичке праксе у студентској служби.
2. Јавити се у одређену школу, погледати програм ликовног у школи и одабрати наставну јединицу који желите да обрадите на часу.
3. У договору са проф. Методике написати методичку припрему и одредити термин реализације часа, заказати код предметног наставника у
школи и обавестити ученике како би понели адекватан прибор за ваш час, припремити се за реализацију часа (методичка припрема, визуелни
материјал и планирана средства која сте осмислили за сам час).
4. Одржати час у договореном термину (на основу методичке припреме држати предавање до 10 минута из области која се обрађује, затим
ученици реализују задатак који треба да буде једноставнији ликовни рад на мањем формату да би завршили радове, а након активности се
узимају примери ликовних радова за изложбу).
6. Оверену потврду о похађању праксе, писану методичку припрему са описаним планирањем, организацијом и евалуацијом часа и радове
ученика показати професору Методике.
7. Припремити радове за изложбу (легенда са подацима из методичке припреме, ученички радови, 2-3 папира А0 формат (триплекс), маказе,
лепљива трака, већи лењир... за поставку изложбе). Координатор групе доноси радове у галерију ДКЦ-а (термин ће бити накнадно објављен)
са потребним прибором за поставку радова.
8. На испит донети материјал у електронској форми (на ЦД-у).

