БАЗААРТ и Пријатељи деце општине Нови
Београд имају задовољство да Вас позову на
ПРВИ СУСРЕТ СА ДРАМСКИМ УМЕТНИЦИМА КОЈИ СЕ БАВЕ ЕДУКАЦИЈОМ ДЕЦЕ И МЛАДИХ

Вања Ејдус:
ЈА И МОЈА МАШТА
у ПОНЕДЕЉАК, 9. фебруара, са почетком у 19.00 часова
у Центру за промоцију науке, Кнез Михаилова 5, II спрат
Упознаћете глумицу Вању Ејдус у улози драмске педагошкиње која у свом Драмском студију
већ годинама ради са децом и младима на развијању креативности и аутентичног испољавања
идеја сваког детета, без крутих наметања решења или убацивања у ригидни оквир идеја одраслих.
Кроз драмску радионицу,
уче се основни ЖИВОТНИ ПРИНЦИПИ и МОРАЛНИ ОКВИРИ...
СЛОБОДА унутар задатог оквира...

МАШТА као о с н о в н и п о к р е т а ч ...
Да се ДЕТЕ ОСЛОБОДИ СТРАХОВА...
да развија МАШТУ...
да освести своје ПОСЕБНОСТИ ...
да п о с т а н е АУТЕНТИЧНО БИЋЕ.

ДЕЧИЈИ КРЕАТИВАН ПРОЦЕС је ПРИМАРАН!
Вања Ејдус ће представити свој рад кроз презентацију и радионицу и разговарати са учесницима.
Захваљујемо се Центру за промоцију науке на подршци и сарадњи. Сусрети са уметницима део су програма
Центра за драмску едукацију наставника ЛОТРЕК, с циљем оснаживања наставника за примену драме у
настави и васпитању деце и младих. Програм је део пројекта ОСТРВА: Повезивање важних субјеката у
области драме и образовања у Србији / ISLANDS: Interconnecting Stakeholders in Learning and Drama in Serbia.
Контакт: Oливера Милојевић, координаторка
064 / 433 9865, lotrek.beograd@gmail.com
У овом полугођу, сваког месеца одвијаће се два Сусрета – један са удружењима уметника, педагога,
психолога и других стручњака који примењују драму у друштвено оријентисаном раду са децом и
младима, а други – наредне седмице – са драмским уметницима који слично размишљају.

ПОЗИВАМО

ВАС ДА ПРАТИТЕ АКТИВНОСТИ ИЗ КОЈИХ СВИ МОЖЕМО МНОГО ДА НАУЧИМО!

Пројекат реализују организације

Стратешки партнер:

Пројекат финансира Европска
Унија у оквиру програма
“Подршка цивилном друштву” Делегација Европске Уније у
Републици Србији

Пројекат се суфинансира из буџета
Републике Србије – Канцеларија
за сарадњу са цивилним друштвом
и Министарство културе и
информисања

Пројекат „ОСТРВА“ спроводи
удружење БАЗААРТ, финансира
Министарство омладине и спорта
Републике Србије

