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РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА КРЕАТИВНЕ НАСТАВНИКЕ
НАЈКРЕАТИВНИЈА РАДИОНИЦА
13. међународног фестивала дечјег ствaралаштва
„ВОДАВОДА-КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“
Бања Врујци, 26-27.maj, 2017.

Обавештавамо вас да смо на конкурс за најбољу радионицу на тему „Лутка као
наставно средство“ примили 27 пријава са детаљно разрађеним описом примене лутке у
настави. Након детаљног прегледа и вредновања пристиглих пријава, стручни жири у
саставу:




Зденка Миливојевић, члан Националног просветног савета
Весела Богдановић, најбоља учитељица из Македоније
Луција Тасић, учитељица

одабрао је 8 радионица за које сматра да, својим циљевима и организационом
концепцијом, одговарају критеријумима овогодишњег конкурса међународног
фестивала „КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“ и да се уз ситне корекције могу реализовати
27.маја 2017. У Бањи Врујци:

1. „АЗБУЧКО“
Реализатор: Марија Стошић
ОШ „IV краљевачки батаљон“ Краљево
2. „РЕЦИКЛАЖА ЦИПЕЛА“
Реализатори: Весна Бутуровић и Душан Рајшић
Лазаревац
3. „ЛУТКЕ У НАРОДНОЈ НОШЊИ“
Реализатори: Љубица Чифлигароска и Виолета Петковска
ОУ „Кочо Рацин“ Охрид, Македонија
4. „МОЈА ЛУТКА СРЦЕ ИМА“
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Реализатор: Аленка Орешчанин
ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник
5. „ЂЕПЕТОВА ЧАРОЛИЈА“
Реализатори: Ана Пајкић и Бојана Ракоњац
Бољевац
6. „МАТЕМАТИЧКИ ЗАВРЗЛАМКО“
Реализатори: Вања Атић и Милица Поповић
ПУ „Невен“ Мионица
7. „ПУЖЕВА КУЋИЦА“
Реализатор: Душка Јекић
ПУ „Радост“ Нови Бановци
8. „ШАРЕНЕ РУКАВИЦЕ“
Реализатор: Раденка Бутулија
ЈУ ПУ „Наша радост“ Требиње, Босна и Херцеговина

НАПОМЕНА:
1. Реализатори, пријавом, преузимају ОБАВЕЗУ да реализују радионицу 27.маја 2017, за децу
учеснике (број учесника је до 30 учесника по једној радионици, од чега не морају сви да буду
активни учесници) фестивала у термину од 10.00-13.00 часова.
2. Пожељно је да реализатори одабраних радионица обезбеде и одговарајућу сценографију
(није обавезна уколико то реализаторима представља велики напор) како би луткарски
израз био комплетан и како би и публика могла да ужива у продуктима радионце.
3. Важно је, у циљу добре организације, да потврдите долазак попуњавањем пријавне
електронске анкете, а најдаље до 8. маја 2017. Линк до пријавне електронске анкете,
осим на овом линку, можете пронаћи и на сајту www.kreativnacarolija.wordpress.com, на
ФБ групи КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА и ФБ страници The-Creative-Magic.
4. Хвала вам свима што приликом ваших објава на друштвеним мрежама везаних за наш
фестивал, користите и наше хаштагове: #13thCreativeMagic #kreativnacarolija #carobnoselo

Хвала што нас подржавате свих ових 13 година!
Бања Врујци, 27.04.2017.год.
Директор фестивала Креативна чаролија:
Жељана Радојичић Лукић

