
                             

 АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА НИШ, ОДСЕК ПИРОТ 

Центар за целоживотно учење 

Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот 

Извештај о одржаној обуци 

Каталошки број програма: 1020    

Назив програма:  

Драмске игре у васпитању и образовању деце  

Реализатори:  

др Јелена Вељковић Мекић, др ум. Драгана Драгутиновић 

Датум реализације обуке:  

22.10.2022.  

Запажања о реализованој обуци:  

Учесници/е су били упознати са савременим тенденцијама позоришног стваралаштва и 

поступцима у реализацији драмске игре употребом различитих сценских форми. Упознали 

су се са изражајним могућностима материјала у различитим уметничким дисциплинама. 

Изведене су невербалне вежбе и игре, говорне вежбе и игре, игре драмског сукоба 

(монолог, дијалог сукоба, дијалог анти-сукоба, етиде), које могу да буду употребљене у 

раду са децом. Представљене су могућности физичког театра „неутралних/ларвених“ 

маски, анимацијом делова тела, свакодневних предмета и различитих материјала и 

израђиване „брзе“ маске од приручних материјала, лутке од меких материјала и маске које 

се користе у позоришту сенки. 

Проблема и потешкоћа у реализацији обуке није било. 

Број учесника: 36 



Сви учесници/е су запослени/е у предшколским установама, у ПУ „Чика Јова Змај“ у 

Пироту (6), у ПУ „8.септембар“ у Димитровграду (3) , у ЈПУ „Пчелица у Нишу (27). 

Учесници/е обуке су информације добили/е од установе у којој раде (10), од колега (23) и 

на неки други начин (3). 

Оцена: 3.99 

Основни подаци о учесницима/ама обуке:  

Табела 1. 

Пол Мушки Женски 

Одговори учесника / 36 

Проценат 0% 100% 

 

Табела 2.  

Године радног стажа 0-2 3-7 8-15 16-25 26-35 36 и више 

Одговори учесника 3 5 12 12 3 1 

Проценат  8,33% 13,89% 33,33% 33,33% 8,33% 2,78% 

 

Табела 3.  

Последњи завршени 

ниво образовања 

средњи виши високи мастер специјализација магистратура докторат 

Одговори учесника 1 8 21 6 / / / 

Проценат  2,78% 22,22% 58,33% 16,67% 0% 0% 0% 

Неке од изјава учесника/ца обуке:  

„Пуно корисног материјала и информација које можемо да користимо за унапређење 

праксе“. 

„Интересантна обука. Применљива у пракси“. 

„Едукативно и применљиво у новим Основама програма“. 

„Применљиво у свакодневном раду са децом“ 



„Јако пријатна атмосфера на семинару са доста идеја и предлога за рад са децом“. 

„Веома креативна обука. Потребно је посветити више времена прављењу лутака и маски“. 

„Веома инспиративна средина за рад“. 

 

   


