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ЦИЉ ПРЕДМЕТА

• Стицање знања о техникама ликовне и 
примењене уметности које се најчешће користе 
као метод функционалног оспособљавања у 
пракси радне терапије. 

• Овладавање основама ликовних уметничких 
вештина.

• Подстицање и развијањe склоности студената за 
креативно размишљање и изражавање.



ИСХОД ПРЕДМЕТА

• Способност студента да самостално користи знања 
о техникама примењених и ликовних уметности
(сликање,цртање,вајање...).

• Способност студента да научено пренесе и користи 
у практичном клиничком раду са пацијентима 
различитог узраста и са различитим степеном 
психичке и/или физичке и социјалне ометености 
током друге и треће године студија.



ИСХОД ПРЕДМЕТА

• Студент је способан да стечена знања 
инкорпорира у терапијске поступке и методе и 
подстакне креативност и ликовно изражавање 
својих пацијената онда када су то терапијски 
циљеви функционалне, професионалне или 
окупационо-рекреативне радне терапије.



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Теоријски део

• Програм теоријске наставе обухвата предавања о 
историјату и развоју уметничког израза и потребе 
човека да ствара кроз креативност, као и преглед 
уметничких праваца и техника.

• Упознавање са основним ликовним елементима и 
принципима креативног стваралаштва као што су 
боје, слагање и подела боја, перспектива, правило 
златног пресека, композиција, ритам, контраст, 
хармонија итд...



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Теоријски део

• Упознавање са основним поделама и 
карактеристикама  у оквиру ликовних и 
примењених уметности које подразумевају области 
од класичних до савремених уметничких израза.

• Изучавање различитих области ликовног 
стваралаштва кроз објашњење техничких 
карактеристика уметничких вештина, као и  
практичних поступака у раду са различитим 
материјалима.



САДРЖАЈ ПРЕДМЕТА

Практични део

• Програм практичне наставе обухвата вежбе из 
области ликовних уметности као што су цртање, 
сликање и рад са глином. 

• Вежбање различитих приступа и поступака у раду 
код сликања и цртања, које подразумевају вежбе  
различитих техника као што су темпера, акварел, 
колаж, графитна оловка, пастел, као и основне 
принципе моделовања глине.


