МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА - ПВ III година
програм и план рада за 2021/2022 школску годину

Час

Датум

Тема предавања

1.

11. 02.

2.

18. 02.

3.

25. 02.

Развој дечијег ликовног израза,
карактеристике и фазе

4.

4. 03.

Развој дечијег ликовног израза,
карактеристике и фазе

5.

11. 03.

Ликовне и естетске карактеристике
дечијег цртежа

6.

18. 03.

ЛЛК и ликовни типови деце

7.

25. 03.

П Р А К С А

8.

01. 04.

Методички принципи у ликовном васпитању
Корелација

9.

08. 04.

КОЛОКВИЈУМ

10.

15. 04.

Методе ликовног васпитања и облици рада
Ликовна уметност у ликовном васпитању

11.

22. 04.

П Р А К С А

12.

29. 04.

Ликовна подручја рада
(технике и материјали)

13.

06. 05.

Организоване ликовне активности
(припрема, делови, реализација)

14.

13. 05.

Про/оцењивање дечијих ликовних радова,
коректура

15.

20. 05.

Писана припрема за ликовну активност
(елементи писане припреме, прилози)

Увод
(оријентација, програм рада, предиспитне обавезе,
оцењивање)
Ликовно образовање и васпитање развојни преглед,
дефиниција и категорије

Сумирање резултата

НАСТАВА
План рада – онлајн настава
Доц. мр Милош Ђорђевић
Настава ће се одвијати онлајн путем ZOOM апликације и MOODLE платформе. С
обзиром на околности уобичајен план и начин рада на овом предмету модификован је
тако да одговара тренутној епидемиолошкој ситуацији и могућностима студената.
Линк за приступ настави путем ZOOM апликације биће постављен у учионици
предмета на MOODLE платформи у рубрици „Обавештења“.
Материјали за наставу биће постављани у учионици предмета на MOODLE платформи
у рубрици „Материјали и садржаји“.
Да би студенти могли да приступе курсу морају имати отворен налог на MOODLE
платформи. Студенти се могу регистровати сами без ичије асистенције.
Подаци за приступ MOODLE учионици:
Назив курса ‒ Методика ликовног васпитања
Директан линк ка курсу ‒ https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=178
Приступнa лoзинкa ‒ mlv3
Током наставе нопходно је да камера буде укључена а тон искључен осим када студент
поставља питање или износи неки коментар.
ВЕЖБЕ
План рада – онлајн настава
Асс. МА Јована Ђорђевић
Предвиђени часови и консултације са студентима ће се обављати преко ZOOM-а.
Презентације и сав материјал потребан за рад студената биће доступни у оквиру
Moodle платформе, а уколико буде потребе у договору са студентима и путем других
онлајн канала комуникације.
Вежбе ће се одржавати у терминима званичног распореда по групама. Студенти ће у
оквиру једног дела часова вежби пратити презентације и добијати задатке за домаћи
рад, док ће други део оналајн часова бити посвећен презентацијама и анализама
студентских самосталних радова.
Своје радове студенти ће достављати преко Moodle платформе где ће моћи да прате и
своје поене током семестра са вежби и колоквијума.
Детаљан план рада појединачних часова студенти ће добити на првом часу вежби, када
ће бити упознати и са свим својим обавезама и правима.
07.02.2022. Први час вежби - упознавање са планом рада, обавезама и правима
студената. Договор са студентима о динамици рада. Час ће се одржати путем ZOOM-а
са почетком у 11:40 за све три групе. Приступни линк биће објављен на Moodle
платформи непосредно пре почетка часа.

ВЕЖБЕ
План рада – комбинована настава
Асс. МА Јована Ђорђевић
Вежбе ће се одржавати у терминима званичног распореда по групама. Студенти ће у
оквиру једног дела часова вежби пратити презентације и добијати задатке за домаћи
рад, док ће други део часова бити посвећен презентацијама и анализама студентских
самосталних радова. 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.
Своје радове студенти ће достављати преко Moodle платформе где ће моћи да прате и
своје поене током семестра са вежби и колоквијума.
Детаљан план рада појединачних часова студенти ће добити на првом часу вежби, када
ће бити упознати и са свим својим обавезама и правима.
07.02.2022. Први час вежби - упознавање са планом рада, обавезама и правима
студената. Договор са студентима о динамици рада. Час ће се одржати путем ZOOM-а
са почетком у 11:40 за све три групе. Приступни линк биће објављен на Moodle
платформи непосредно пре почетка часа.
ОЦЕНА
Поени
Вежбе

30

Задатак из праксе

10

Колоквијум

30

Испит

30
УКУПНО

100

Испит се полаже писменим путем. Први део испита полаже се преко колоквијума у
току семестра. Студент који је положио колоквијум, на испиту полаже преостали део
градива. Студент који није положио колоквијум, након завршетка наставе на испиту
полаже градиво у целости (први и други део), приликом сваког изласка на испит.
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