
  

 

 

 

БАЗААРТ и ДКЦБ имају задовољство да Вас позову на  

СУСРЕТ СА СТРУЧЊАЦИМА И ПРАКТИЧАРИМА 

који се баве драмом и позориштем у образовању  

Вештине сценског наступа  

УТОРАК, 6. МАРТ у 19.15 часова,  
Дечји културни центар Београд,  

Таковска 8, соба 303  

Широк је спектар животних ситуација у којима се пред нас ставља захтев да говоримо пред групом људи, да 

будемо „на сцени”. СЦЕНСКИ НАСТУП је саставни део и школског живота. Када ученик одговара пред 

одељењем, рецитује, глуми или представља неки свој рад – увек је изложен погледима публике. Свако дете 

различито реагује у таквим ситуацијама, а наставници се често срећу са ученицима којима је потребна помоћ 

приликом сценског наступа, у превазилажењу страха од јавног наступа, који се сматра најизраженијим 

страхом код деце, као и код одраслих особа. 

Технике сценског наступа се могу научити. Едукација подразумева, пре свега, освешћивање сопственог тела 

на сцени, импостације гласа и артикулације говора, правилно дисање, као и јасно одређивање циља говора, 

какав желимо постићи. Заснива се на драмским вежбама, вежбама концентрације и дисања, као и 

конструктивистичком коучингу.  

Основне технике сценског наступа ће нам представити АЛЕКСАНДРА АНЂЕЛКОВИЋ, глумица из класе 

Бранислава Лечића и драмска едукаторка са вишегодишњим искуством у раду са децом и одраслима. 

 
ШТА ЋЕМО РАДИТИ НА  

СУСРЕТУ?  

Научићемо током радионице како да 

се ослободимо од треме, 

анксиозности и непријатности при 

јавном наступу било које врсте.  

Разумећемо колико је важно играти 

се, опустити и пре свега освестити 

ко смо, шта желимо постићи нашим 

говором и на који начин. 

Способности које откријемо на 

нашем дружењу сваком наставнику 

могу бити драгоцене за сопствени 

рад, као и да то знање пренесе на 

своје ученике.  

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА ЕДУКАЦИЈА СЦЕНСКОГ НАСТУПА?  

Едукација је намењена свим наставницима који желе да унапреде своје способности,  

свој рад и однос са ученицима, као и да им помогну да се изборе са страхом од јавног наступа. 

  
Скуп није акредитован. Учесници добијају сертификат БАЗААРТ-а о учешћу у радионици, на лични захтев.  

Сусрет је активност ЛОТРЕК Београд – Центра за перманентну драмску едукацију наставника.  

 

Контакт: Тијана Бонџић, координаторка 

063 3554 922, tijanab.bazaart@gmail.com  
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