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ПЛАН РАДА ЗА ЗИМСКИ И ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 2017/2018.  –  3. ГОДИНА ОАС 

петак 10.00 - 13.00 часова 
др Сања Филиповић, ванредни професор 

e-mail: argus4@open.telekom.rs  
Ма Милица Војводић, асистент 
e-mail: mlcvojvodic@yahoo.com 

 
Зимски семестар - предавања  (рад у пленуму): 

 Упознавање са садржајима предмета и динамиком рада у току зимског семестра и критеријума за 
вредновање 

 Теоријска предавања и вежбе 
 Колоквијум 1 
 Теоријска предавања и вежбе 
 Колоквијум 2  
 Упознавање са садржајима предмета и динамиком рада у току летњег семестра; Подела тема за израду 

семинарског рада, представљање Упутства за израду семинарског рада и Критеријума за вредновање  

 Литература: Филиповић, С. (2011): Методика  ликовног васпитања и образовања, Универзитет 
уметности и Издавачка кућа Клетт, Београд.; У складу са предметним садржајима, остала литература по 
избору... 

 НАПОМЕНА: Полагање колоквијума је обавезна предиспитна обавеза и услов за полагање испита! 

Прилози, упутства и материјали за наставу (на сајту АУНС): 
 

• Прилог 1: Програмски садржаји методике ликовног васпитања и образовања 
• Прилог 2: Испитна питања из Методике 
• Прилог 3: Семинарски – теме 
• Прилог 4: Упутство за писање семинарског рада 
• Прилог 5: Критеријуми за оцену семинарског рада  

 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Похађање наставе (вежбе) 20 Сумативна оцена предиспитних обавеза 100 
Колоквијум 1 40   

Колоквијум 2 40   
Летњи семестар – радионице (рад у пленуму): 

 
 Консултације и распоред усмене одбране семинарског рада за летњи семестар 
 Усмена одбрана семинарског рада (до 20`) + ППТ презентација  
 Семинарски рад и ППТ се предаје у штампаној и електронској форми (Word doc. и  PowerPoint)  

• Литература: У складу са предметним садржајима и темом семинарског рада 
 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Похађање наставе (вежбе) 20 Сумативна оцена предиспитних обавеза 100 
Семинарски писани рад  50   
Усмена одбрана и ППТ презентација 
семинарског рада 

30   
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Датум  Активности 

06.10.2017. Предавања 1. Увод у методику ликовног васпитања и образовања 
- методика као научна и наставна дисциплина 

2. Традиционални и савремени методички приступ 
дечјем ликовном васпитању и образовању 

13.10.2017. Вежбе 
20.10.2017. Предавања 3. Ликовни развој 

4. Анализа и вредновање 

27.10.2017. Вежбе 
3.11.2017. Предавања 5. Наставничке компетенције 

6. Креативност и мотивација 
10.11.2017. Вежбе 
17.11.2017. Колоквијум 1 
24.11.2017. Предавања 7. Елементи васпитно-образовног рада 

8. Холистички приступ у образовном процесу 
01.12.2017. Вежбе 
08.12.2017. Предавања 9. Медији и медијуми, средства и материјали у 

настави 
10. Уметничка дела и дете 

15.12.2017. Вежбе 
22.12.2017. Колоквијум 2 
 
 
 
 
 


