ПОЗИВ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ:
РАДИОНИЦА БАСНОПИСАЦА - Иновативне методе, концепти креативне
корелације и актуелности басне

Поштовани,
С посебним задовољством вас обавештавамо да је Завод за унапређивање образовања и
васпитања одобрио Задужбини „Доситеј Обрадовић“ програм сталног стручног усавршавања
наставника под називом „Радионица баснописаца - Иновативне методе, концепти креативне
корелације и актуелности басне“.
Задужбина „Доситеј Обрадовић“ има дугогодишњу успешну сарадњу са основним школама из
целе Србије. Кроз велику заинтересованост и активно учешће на литерарним и ликовним
конкурсима „Радионице баснописаца“, исказана је потреба да се програм унапреди обуком
наставника у циљу шире сарадње, стицања специфичних знања, размене искуства и
обогаћивања креативне праксе у настави и ваннаставним активностима.
Позивамо Вас да у Годишњи план стручног усавршавања за шк. 2019/2020.год. уврстите и наш
програм.
Организатор програма:
Задужбина „Доситеј Обрадовић“, Краља Милана 2/II, Београд;
info@dositejeva-zaduzbina.rs; 011/ 3282 240; 011/3282 254;

Аутори:
Љубица Бељански-Ристић; Центар за драму у едукацији и уметности ЦЕДЕУМ

Област:
Српски језик и књижевност

Приоритетна област:
Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе
оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе
предмета/области)

Специфични циљеви:
-

-

Подстаћи стицање нових знања о баснама као специфичном књижевном жанру о
деловању ликова у различитим ситуацијама које су проблемске и које отварају важна
питања узрока, последица и поука у међусобним односима и свакодневном животу;
Допринети обогаћивању сензибилитета и изражавања кроз различите уметничке
форме;
Допринети препознавању и схватању позитивних моралних ставова и поступања;
Обогатити кроз истраживачке активности, иновативне методе и технике креативног
писања и причања, изабране ликовне технике и драмске структуре;

Циљна група:
1. Наставник разредне наставе;
2. Наставник предметне наставе – основна школа (посебно наставници српског језика и
књижевности);
3. Стручни сарадник у школи (посебно библиотекари школе)

Тема програма:
Наставници у креативној интеракцији „Радионица баснописаца“

Број учесника:
24

Трајање програма и број бодова:
Дана: 1 (8 сати)
Бодова: 8 (oсам)

Место одржавања програма:
Доситејев дом, Београд, Краља Милана 2/II;
* по потреби могуће је семинар организовати и у просторијама школе

Цена:
Цена по учеснику: 2000,00 динара

