ОБАВЕШТЕЊЕ - МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
МЕТОДИЧКА ПРАКСА – прва година мастер ФЛУ – зимски и летњи семестар - школска 2013/2014. година
Доц. др Сања Филиповић
e-mail: argus4@open.telekom.rs
web: www.sanjafilipovic.com
Консултације у Париској 16: среда 08.00. – 09.30 часова
У току зимског семестра (октобар, новембар и децембар) и летњег семестра школске 2012/2013. године студенти
прве године мастера похађају Методичку праксу у:
ОШ „20 Октобар“

ОШ „Ратко Митровић“

ОШ „Јован Поповић“

Омладинских бригада 138, блок 70,
Нови Београд
( аутобуске линије 95, 73, 601)
www.os20oktobar.znanje.info
Контакт:
психолог Весна Јањевић Поповић

Омладинских бригада 58, блок 38,
Нови Београд
(аутобуска линија 65)
www.osrm.edu.rs
Контакт:
Психолог или педагог школе

Маријане Грегоран 62,
Карабурма, Београд
(аутобуска линија 16)
www.osjovanpopovic.znanje.info
Контакт: наставник ликовне
културе Јелена Савић Тијанић

Задатак студента је да у складу са програмом основне школе, зависно од узраста ученика реализује један час у
настави. Студенти који су реализовали часове у нижим разредима, у летњем семестру раде са ученицима виших
разреда.
Студент је у обавези да:
1. у студентској служби на ФЛУ узме молбу/уверење о похађању методичке праксе;
2. се јави у школу и закаже похађање методичке праксе;
3. један до 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 и
први део поврде остави предметном наставнику код кога је држао час;
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.
Похађање Методичке праксе и учешће на изложби је услов за излазак на испит из предмета Методике ликовног
васпитања и образовања. Испит из Методике у летњем семестру подразумева следеће:
1. Резултате са Методичке праксе (редовно похађање праксе, методичка припрема са евалуацијом, дечји
ликовни радови, Power Point презентација часова)
2. Припрема изложбених екпоната и учешће на Методичкој изложби са дечјим ликовним радовима
(Упутство за писање методичке припреме и формулар за методичку припрему студенти могу преузети на сајту
ФПУ-а)
Студент је дужан да у току похађања Методичке праксе:
 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.

