
 

Студијски програм : Васпитач деце предшколског узраста 

Назив предмета: Интегрисано учење кроз ликовне пројекте 

Наставник: мр Соња Алмажан 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: уписан семестар 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је да студенти упознају карактеристике и фазе уметничког истраживачког и креативног процеса, да 

разумеју да рад на ликовном представљању спада у облик истраживања и да истраживање у уметничком процесу може да 

користи форму, средства и методе из различитих дисциплина. Кроз практично истраживање и ликовни рад студенти би 

требало да се упознају са карактеристикама интегрисаног приступа као важног средства за интегрисано учење и дубље 

разумевање у уметничком истраживачком процесу. Рад на ликовном представљању такође упошљава асоцијативно 

мишљење и на тај начин студенти би требало да се упознају са различитим стратегијама конструисања аналогија и 

метафора у ликовном раду.  

Исход предмета  

Као исход предмета очекује се да студенти повежу дечје стваралаштво са игровним карактеристикама уметничког 

истраживачког процеса и, полазећи од тога, да у будућем раду приликом планирања теме/пројекта дечјем ликовном 

стваралаштву приступају на начин који ангажује дечје критичко, асоцијативно и метафоричко мишљење. Такође у 

будућем раду студенти васпитачи савремену ликовну уметност сагледавају као важан ресурс и модел за обликовање 

приступа дечјем ликовном стваралаштву. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Паралела између интегрисаног учења у пројектном приступу и уметничког пројекта који укључује истраживање кроз 

више различитих дисциплина и ликовно представљање. Савремена концептуална уметност и креативне и истраживачке 

стратегије у савременој концептуалној уметности. Карактеристике и фазе уметничког процеса. Припремна фаза (одабир 

теме пројекта и дефинисање фаза истраживачког рада и процеса представљања). Фаза инкубације (метафора, метафоричке 

пројекције и значај асоцијативног мишљења; креативне концептуалне стратегије). Фаза илуминације (обликовање идеје у 

конкретну форму). Фаза верификације (анализа и проналажење значења; ревизија и проширивање идеја). Интегрисано 

учење као димензија разумевања у уметничком истраживачком процесу који користи методе и начине размишљања у 

различитим дисциплинама. 

Практична настава  
Анализа и приказ ликовног дела савременог концептуалног уметника. Анализа фаза у раду савременог концептуалног 

уметника. Анализа и дефинисање корака уметничког истраживачког процеса на одабрану тему. Презентације и ликовни 

рад на представљању мапе процеса; мреже појмова, асоцијација и метафора; резултата истраживања у непосредној 

околини, библиотеци, интернету. Ликовни пројекат. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Вербална (предавање, дискусија), рад са књигом, илустративно-демонстрациона (презентације, видео записи). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 истраживачки задаци и презентације 30 

семинарски рад (презентација пројекта) 20 ликовни рад 40 

 


