
Наставни предмет:  Организација културних активности 

ОАС Васпитач у домским установама,  3.година 

Изборни предмет 6 

Предметни наставник:  проф. др Снежана Марковић 

 

 

План реализације предавања и вежби у пролећном семестру школске 

2012/22.године 

 

Према важећем распореду наставе предавања из овог предмета предвиђена 

су уторком  у термину од 17,45 до 19,20 сати, а вежбе истога дана, дакле, 

уторком од 10,50 до 12, 25. 

Прво предавање биће реализовано у термину предвиђеном за часове 

вежби, у уторак 8. фебруара, од 10,50.  Молим студенте да се окупе  у 

читаоници факултетске библиотеке . 

 Како су термини предавања и вежби из овог предмета заједнички са 

терминима који су намењени студентима смера васпитач у 

предшколскимустановама, распоред предавања за студенте васпитаче у 

домским установама је следећи: 

 

1.  8. фебруар – уводно предавање, упознавање са циљевима, задацима и 

садржајима предмета. 

 

2. 22. фебруар - Појам културa и њему сродни појмови (културни 

идентитет, културна добра, културни утицаји, модели културе, културне 

вредности, установе културе). 

 

3. 8. март - Образовни, васпитни и функционални циљеви музичких, 

драмских, ликовних и књижевних програма који се организују у 

установама културе или у домским установама. 



 

4. 22. март - Значај културних активности на процесе самоостваривања, 

самопотврђивања, социјализације и хуманизације младог бића.  

 

5. 5. април - Тематско планирање и организација културних активности 

којима се подстиче развој индивидуалних потреба и интересовања 

ученика средњешколског узраста. 

 

6. 19. април - Израда годишњих и месечних планова културних 

активности у домским установама . 

 

7. 3. мај - Упознавање са установама и манифестацијама културе у граду 

(Музеј наивне и маргиналне уметности, Завичајни музеј, библиотека 

«Радисав Никчевић», Градско аматерско позориште, КУД «Каблови» , 

фестивал «Дани комедије» итд.) 

 

8. 17. мај – Планирање и реализација културних активности са 

штићеницима  у домским установама; анализа и евалуација 

реализованих културних активности. 

 

 

Уколико настава буде организована искључиво онлајн, студенти ће користити 

следећи линк: 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/2964857220?pwd=VU9heGNaMCt5VXFwM1EvNU5rSGtHQT09 

 

Meeting ID: 296 485 7220 

Passcode: 818430 

 


