ОСНОВЕ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ Вежбе
План извођења наставе за пролећни семестар школске 2021/2022. год.
асистент Јована Ђорђевић
ПЛАН рада – онлајн настава
Предавања и вежбе се одржавају према званичном распореду, преко ZOOM-a. Обавезно је
да се сви студенти прикључе Moodle учионици:
Osnove vizuelne umetnosti - OAS Vaspitač u domovima, II godina
Приступна лозинка: ovu22dv
Приступни подаци ZOOM предавањима и вежбама биће доступни на Moodle-у до
10.02.2022.

Вежбе
Уводни час путем ZOOM-а 11. фебруара у 9:00, упознавање са планом рада, потребним
прибором и материјалом за рад, договор са студентима о динамици рада, обавезама и
правима.
Часови вежби подразумевају ZOOM састанак са студентима где се студенти упознају са
неком новом ликовном техником и задатком који им је одређен за самостални ликовни рад,
као и за анализу и дискусију о већ урађеним радовима.
Студенти ће своје радове предавати у оквиру Moodle учионице, где ће моћи да прате и своје
поене током семестра. До краја семестра, студенти ће имати 10 задатака за ликовни рад и
један завршни рад, на којима ће укупно моћи да сакупе максимално 40 поена.

ОСНОВЕ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ Вежбе
План извођења наставе за пролећни семестар школске 2021/2022. год.
асистент Јована Ђорђевић
ПЛАН рада – комбинована настава
Обавезно је да се сви студенти прикључе Moodle учионици:
Osnove vizuelne umetnosti - OAS Vaspitač u domovima, II godina
Приступна лозинка: ovu22dv

Вежбе
Уводни час вежби путем ZOOM-а 11. фебруара у 9:00, упознавање са планом рада,
потребним прибором и материјалом за рад, договор са студентима о динамици рада,
обавезама и правима.
Часови вежби подразумевају упознавање студената са различитим ликовном техникама и
поступцима кроз самостални ликовни рад студената. У зависности од епидемиолошке
ситуације, постоји могућност да се један мањи део часова вежби, који не захтева непосредну
сарадњу студената и асистента током реализације рада, реализује путем ZOOM-а у виду
консултација.
До краја семестра, студенти ће имати 10 задатака за ликовни рад и један завршни рад, на
којима ће укупно моћи да сакупе максимално 40 поена.

