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Општи циљеви

Оспособљавање наставника да користе луткарску методу и израђују
наставна средства прилагођена потребама ученика; Развијање вештине да
наставници примењују лутку у индивидуализацији наставе.

Специфични циљеви Усмеравање наставника да употребом луткарске методе развијају креативно
изражавање, стимулишу машту, развијају спонтано усмено изражавање;
Научити наставнике да користе луткарску методу за побољшање говора,
дикције, гласовне пројекције; Вежбање вештине писања и читања с
разумевањем и да развијају осећај код ученика за тајминг; Научити
наставнике на који начин могу развијати самопоуздање и лично
задовољство код ученика и како их ослободити страхова, агресије и
фрустрација; Помоћу лутке развијати социјалне вештине, испољавати
креативности, решавати насилне ситуације и учити ненасилну
комуникацију, Научити како побољшавати моторичке способности,
развијати способност слушања, самопроцене и уочавање личних грешака.
Теме програма

Кратка историја луткарства; Луткарски драмски текст; Врсте лутака;
Сценски простор; Чарапа лутка у ненасилној комуникацији; Марионета као
посредно средство за превазилажење насиља; Изражавање осећања кроз
балон лутку; Рукавица лутка као симбол заједништва и повезаности;
Сценски говор лутке

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа,
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник
стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке,
балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета,
васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској
установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки
асистент и помоћни наставник)

Број учесника

16-30

Трајање

два дана (16 бодова)

Електронски

Не

Цена

Појединачна цена по учеснику за два дана семинара је 3 000 динара. У цену
је урачуната надокнада, путни трошак и смештај за предаваче.
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