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Волите
уметност?

Настојите да
је приближите
деци?

РЕНЦИЈИ

Користите
Подстичете креативно
креативне методе изражавање Ваших
у настави?
ученика?

Желите да унапредите
учење и сарадњу у
Вашој учионици?

KУЛТУРНА УЛОГА ШКОЛЕ И ОБРАЗОВНА УЛОГА КУЛТУРЕ –

ДРАМА У ОБРАЗОВАЊУ
19. и 20. јуна 2015. године (петак и субота)
у Дечјем културном центру Београда, Таковска 8
ТЕМА конференције је укључивање уметности и креативних методичких
поступака, а посебно драме и позоришта, у циљу модернизације и
актуелизације образовања у Србији.
Конференција је намењена свим васпитачима, наставницима и стручним
сарадницима који осећају потребу за снажнијим присуством креативности
у образовању и васпитању – кроз иновативне приступе за развој наставе,
активног учења и културних компетенција ученика.

Конференција Вам пружа могућност да:
Проширите знање кроз излагања истакнутих стручњака из земље и иностранства
Учествујете у разговорима са стручњацима и практичарима који користе драму,
позориште и друге уметничке приступе у образовању и васпитању
Стекнете искуство учења кроз драму и позориште у образовању
Прикажете свој рад кроз радионице, изложбе, пројекције, позоришни програм...
Обогатите свој методички репертоар и инспиришете се за креативне подухвате.
Конференција је акредитована код Завода за унапређивање образовања и
васпитања и носи 2 бода за стручно усавршавање. Учешће је обавезно током оба
дана и бесплатно за све учеснике. Детаљна агенда налази се у наставку.

Како да се пријавите?
Рок: 24. мај: Ако
желите да са колегама
ПОДЕЛИТЕ свој час,
радионицу, радни
метод, пројекат, кратки
видео, публикацију... на
Базаару наставничких
постигнућа и идеја,
више информација
и пријавни образац
можете преузети
ОВДЕ*.

Рок: 24. мај: Ако
желите да одиграте
ПРЕДСТАВУ коју
сте урадили са
школском, дечјом
или омладинском
драмском групом,
више информација
и пријавни образац
преузмите ОВДЕ*.

Рок: 01-15. јуна:
Ако желите да
се пријавите као
УЧЕСНИК/-ЦА,
информације
преузмите ОВДЕ*.
Пријављивање ће
бити отворено од
01. до 15. јуна.

!!!

Због ограниченог
броја места, пријаве
ће бити прихватане по
редоследу пријема.
Такође је неопходно
да у пријави означите
интерактивне и
позоришне програме
које желите да пратите,
како бисмо Вам
обезбедили улазнице.

*Пријављивање се врши оn-line на сајту www.dramagogija.org.rs

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
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КУЛТ УРЕ –

ДРАМА У ОБРАЗОВАсуЊбоУта)

не (петак и
19. и 20. јуна 2015. годи
8
нтру Београда, Таковска
у Дечјем културном це
ТРАЈАЊЕ

ПЕТАК 19.06.

9.30-11.00

СУБОТА 20.06.
Панел дискусија:
Интерресорна и интерсекторска сарадња
образовања и културе – потребе, добробити,
изазови
Др Милена Драгићевић Шешић

11.00-12.00

Представа за децу и младе:
„Пластичне баште“, ПАТОС, Смедерево
(велика сала) – 45’

БАЗАР наставничких
идеја и пракси (постери,
штандови)

12.00-13.00

БАЗАР наставничких идеја и пракси (радионице,
постери, штандови, видео и др.)
(хол)

Потрага за благом, Културама и позоришни
програми
(Ташмајдански парк; плато испред ДКЦБ)

13.00-14.00

Вођење кроз Базар

Ручак

14.00-15.00
15.00-16.00

Панел дискусија: Културна улога школе
Др Владо Крушић
Вођење кроз Базар

16.00-16.30
16.30-18.00

Инклузивна представа:
„Унутрашња светла“,
ПАТОС, Смедерево
(МП Душко Радовић),
35’: Извођења: 11.00;
12.00; 13.00

Регистрација учесника
(велика сала)

Свечано отварање
стратегије:

§ Chrissie Tiller, Goldsmiths University of London:
Role of Arts and Drama Education in creating more
creative, inclusive and dynamic societies
§ Др Иван Ивић: Драма у Правцима развоја
образовања Националног просветног савета
(зашто и како)
§ Др Ана Пешикан: Драма у Стратегији
образовања (шта и како)
§ Др Весна Ђукић: Драма у стратегији културе у
Србији

Панел дискусија: Образовна улога културе
Др Дарко Лукић
Пауза
Радионица:
Драма у образовању
(мала сала)
Chrissie Tiller, УК, драмски
педагог

Радионица:
Позориште у
образовању
(велика сала, сцена)
Др Paul Murray, УК,
позоришни педагог

праксе:

18.00-18.30

18.30-19.00
19.00-20.00

§ Љубица Бељански Ристић:
О међународном пројекту DICE (Drama
Improves Lisbon Key Competences in Education)
§ Живкица Ђорђевић:
Потребе наставника за образовањем
и оснаживањем за примену драме у
образовно-васпитном раду у нашим
школама: О истраживању Педагошког
друштва Србије
§ Мр Сунчица Милосављевић:
Културно образовање: стицање нових
компетенција за садашњост и будућност
Освежење
Представа за младе:
„Очи“, ЦЕКОМ, Зрењанин
(велика сала)

Презентације и дискусија
Затварање у пленуму
(велика сала)

Освежење
Представа за децу и младе:
„Лепотица и звер“, ПАТОС, Смедерево
(МП Душко Радовић)

