Поштовани учитељи и наставници београдских основних школа,
У јуну 2015. године смо вас обавестили да ће Дечји културни центар Београд и удружење
„KLETT друштво за развој образовања“ реализовати програм под називом Певајмо сви, ауторке др
Гордане Илић, намењен ученицима, родитељима, учитељима и наставницима београдских
основних школа.

Позивамо вас на прво, уводно предавање, које ће трајати 90 минута.

Исто предавање ће се реализовати у два термина, како би заинтересовани полазници
могли да дођу без обзира у којој смени раде тог дана, односно полазник бира један од два
понуђена термина:

 среда, 9. март од 11 до 12.30 сати, или
 четвртак, 10. март од 14 до 15.30 сати.
Место одржавања: мала сала Дечјег културног центра у Београду, Таковска 8.
Надамо се да ћете се одазвати нашем позиву и пријаву за учешће у бесплатном програму
Певајмо сви, са именима и контактима заинтересованих учитеља и наставника Музичке културе,
доставити
најкасније
до
уторка,
8.
марта
2016.
године
на
мејл
адресу
pevajmosvi@klettobrazovanje.org
Молимо да назначите колико ће полазника из ваше школе
доћи 9, а колико 10. марта 2016. године.
Да вас подсетимо:
Циљ програма је да негује оптимизам и подстиче сарадњу учитеља/наставника, родитеља
и ученика да заједно припремају и изводе квалитетну вокалну музику учешћем у раду мешовитог
хора Певајмо сви на одељењском, школском и градском нивоу.
Програм реализују Гордана Илић, доктор методике наставе музичке културе, Мирјана
Илић, магистар педагошких наука и Снежана Станковић, дипломирани педагог.
Уколико сте заинтересовани да ваша школа буде део овог програма, потребно је да се
најмање четири учитеља из школе, а пожељно је и наставник Музичке културе, определе да
активно учествују у следећим активностима:
1. Похађање обуке за учитеље и наставнике Музичке културе: четири радионице на теме из
предмета Музичка култура у трајању од по 90 минута током две недеље у просторијама Дечјег
културног центра Београд,
2. Активно учешће на једном школском часу када ауторка програма практично ради са ученицима
одељења које води учитељ у школи (аутор ће радити у школи са одељењем сваког учитеља који
се определи за програм Певајмо сви),
3. Сазивање и учешће на родитељском састанку који воде реализаторке програма, а који је
посвећен програму Певајмо сви,
4. Анимирање родитеља и наставника за учешће у раду школског мешовитог хора Певајмо сви,
5. Сарадња са наставником Музичке културе при вођењу школског мешовитог хора Певајмо сви,
6. Редовно одржавање проба одељењског и школског мешовитог хора Певајмо сви,
7. Учешће на концерту одељењских хорова у Дечјем културном центру Београд, у мају/јуну 2016. г.
Очекивани ефекти програма: боља сарадња међу запосленима у школи; већа укљученост
родитеља у активности школе; оснажене професионалне компетенције учитеља и унапређено
знање и вештине ученика у области: мелодике, ритма, вокалне технике и хорског певања;
оснажен естетски критеријум и даљи развој особина ученика као што су: упорност, прецизност,
креативност и припадност колективу; неговање рада одељењских хорова; учествовање
одељењских/школских хорова и градског хора Певајмо сви у културном животу локалне заједнице
са програмима који представљају квалитетну вокалну музику.
Београд, 2. март 2016.

Дечји културни центар Београд
мр Драган Марић, директор
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