
 

 

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 (12 сати) 

Циљ програма: Увођење иновативних метода у области уметности, јачањe 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. 

Место и датум одржавања: Зграда друштвено-политичких организација, Земун, Косовска 9 

Први дан - 15.11.2013. у 15:00         Други дан- 16.11.2013. у 11:00 

Контакт особе: Јелена Милекић- jelenamilekic@gmail.com, 060/ 408 56 63 

Радмила Додић- dodicrada@beotel.net,  063/766 72 31 

Цена : 4000,00 динара по учеснику (у цену је урачунат радни материјал за полазнике, сертификати, ужина и 

освежење за учеснике, организација семинара) 

  

Напомена: Рок за пријаву на семинар је понедељак (11. 11. 2013.)  

Пријаве за семинар слати на наведене е-маил адресе особа за контакт. 

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 „Папирна 

чаролија“ 

 

Београд, 23.10.2013. 

Председница ФБОШ-а 

                                                                                                                                                                    Радмила Додић 

 

  Форум београдских основних школа 

Змаја од Ноћаја 9/1 

11000 Београд 

тел/факс +381(0)11-26-33-460 

e-mail: forumi@eunet.rs 

www.fbos.org.rs 

ПИБ: 100042976    

Бр.рачуна: 170-736-37 


