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Семинар за наставнике и васпитаче
„Папирна чаролија“ (Програм бр. 868 у Каталогу 2012/2013)
обавезни, број бодова: 12
Област:Уметности
Компетенције: К1
Приоритети: 6
Аутори и реализатори: Весна Шешлија, Јелена Милекић, Биљана Котевска, Тања Думановић
Трајање програма: два дана,
Циљ програма: увођење иновативних метода у области уметности, јачаwe професионалних
капацитета запослених, оспособљавање наставника и васпитача за ручну израду папира и израду
уникатних уметнички обликованих и употребних предмета од ручно израђеног папира, јачање
компетенција наставника у раду на корекцији и ублажавању потешкоћа у развоју и подстицању
развоја очуваних способности и могућности деце са посебним потребама
Садржаји и активности:1. Упознавање учесника са програмом, циљевима и задацима програма
„Папирна чаролија“ и применом стечених знања у образовно-васпитном раду са децом. 2. Практична –
мануелна припрема папира за даљу обраду – рециклажу. 3. Прављење пулпе. 4. Изливање и сушење
из рамова. 5. Декорација папира у току фазе изливања и сушења. 6. Израда производа од ручно
прављеног папира. 7. Избор радова и припрема за излагање. 8. естетска анализа радова. 9. Евалуација
семинара.
Семинар се одржава у просторијама Форума београдских основних школа, Београд, Змаја од Ноћаја
9/I или у Вашој установи (по договору).

Термини одржавања семинара су
I термин - 6.10.(субота) и 7.10.2012.(недеља), од 9 до 15 сати.
II термин – 13.10. (субота) и 14. 10 (недеља)
Рок за пријаву на семинар је до четвртка, 27.9.2012.год, (за сваки термин је посебан пријавни лист уз овај позив)
Обавештавамо Вас да је у току поступак формирања групе. Број учесника је ограничен. Уколико је број
пријављених полазника већи, бићете обавештени о наредном термину одржавања семинара.
Контакт особа – координатор семинара је Радмила Додић, dodicrada@beotel.net, 063/766-72-31

Пријаве за семинар слати на адресу:
Форум београдских основних школа, телефон и факс: 011 /26 33 460 или на
еmail:forumi@eunet.rs
Цена семинара: 4000,00 динара по учеснику (у цену је урачунат радни материјал за полазнике, сертификати,
ужина и освежење за учеснике, организација семинара).
Котизација за семинар уплаћује се на име: Форум београдских основних школа, Змаја од Ноћаја 9/1,
Београд; број жиро рачуна: 170-736-37 у UNICREDIT банци, сврха уплате: котизација за семинар (уписати
назив)
Прилог: пријавни лист за I и II термин семинара
Београд, 25.9.2012.
ФБОШ
Радмила Додић

