
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије специјалне едукацијалне и рехабилитације (модули:  Инклузивно 

образовање, Вишеструка ометеност, Логопедија) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије – студије првог степена 

Назив предмета: Арт терапија (Сер.арт.1.1.) 

Наставник:  Богдан М. Ђаковић, професор, Маријана В. Прпа Финк, Маја М. Јоцков Милеуснић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: - 

Циљ предмета 

Стицање знања и вештина из области позоришне и ликовне уметности које се могу практично применити у циљу менталног и физичког 

здравља. Развијање креативног мишљења и способности изражавања ликовним језиком и покретом. 

Исход предмета  

Упознавање са могућностима уметничких техника, праваца као и репрезентативних садржаја у уметности, који доприносе стицању 

вештина арт терапије. 

Савладавање техника које у домену покрета и плеса , као и ликовних техника (цртежа, вајања/моделовања, сликања) које омогућавају 

примену знања из области уметности у циљу арт терапије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Феномен уметничког дела 

- Феномен позоришне уметности 

- Историја позоришне уметности 

- Упознавање са феноменом позоришне уметности других култура 

- Покрет као средство изражавања  

- Могућности невербалног изражавања 

- Увод у виузуелну уметност 

- Ликовна уметност и традиционалне ликовне дисциплине 

- Ликовни елементи 

- Ликовне технике  

- Естетско процењивање и анализа уметничког дела 

- Репрезентативна дела као подстицај ликовног изражавања 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

- Технике тела 

- Технике плеса 

- Феномен емпатије 

- Простор као провокација 

- Покрет у интеракцији са звуком  

- Цртање 

- Сликање 

- Вајње/ моделовање 

- Вајање 

- Дигитална слика / фотографија, видео арт 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Tеоријски део предавања/ групна настава, практична настава вежбе/ индивидуална настава која се реализује у ликовним и драмским 

радионицама 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 писмени испит 30 

практична настава 20 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

 

 


