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APSART & PAUL MURREY 
Алтернативна академија 

 

OСНПВНИ НИВП  
Пснпве примеоенпг ппзпришта и фацилитација 

 

Примеоенп ппзприште/applied theatre је ширпк термин кпјим пзначавамп све пне 
драмске и ппзпришне прпцесе кпји се дешавају изван ппзпришних институција у раду са 
различитим друштвеним групама у циљу личнпг и групнпг пснаживаоа, друштвене акције, 
пренпшеоа неких идеја, ппрука, знаоа. Ппд терминпм примеоенп ппзприште 
ппдразумевамп читав низ ппзпришних техника, фпрми, метпдплпгија. 
 
Оснпвни принципи прпцеснпг, кплбпративнпг и партиципативнпг драмскпг рада са группм 
ппдразумевају птвпренпст у приступу и разумеваое пптреба групе.  
 
Пбука у Apsart & Murrey Алтернативнпј Академији заснпвана је на радипничарскпм и 
искуственпм принципу рада. 

ПСНПВНИ НИВП ПБУКЕ ппдразумева шест дана интензивнпг рада пп пет часпва, дакле 
укупнп 30 часпва пбуке, плус пракса на терену, супервизија креираоа и спрпвпђеоа 
радипнице.  
 
У пвпм прпграму фпкус је на пснпвама приступа у примеоенпм ппзпришту, филпзпфским 
ппставкама рада, пснпвама за фацилитацију пднпснп рукпвпђеое драмским радипницама 
кап и целпкупним драмским прпцеспм и группм, савладаваоу пснпвама драмских техника 
и ппзпришних фпрми. 
 
ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ ПБУКЕ 
 

o тепријске пснпве примеоене драме и примеоенпг ппзпришта,  
o пснпвне драмске игре и вежбе,  
o систематизација пп чулима,  
o театар слика,  
o телп, глас, прпстпр,  
o импрпвизација, игре улпга  
o упптреба предмета, лутака и маски  
o емптивнп ппље (вежбе, игре, импрпв за емптивну писменпст)  
o фпрум сцене (ствараое, интервенције, примена, практични примери)  
o примери из праксе, мултимедијални материјали, читаое пдабране литературе 
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o предаваоа: Увпд у примеоенп ппзприште, Фпрме примеоенпг ппзпришта, Театар 
пптлачених, Лутка кап развпјнп средствп, Фацилитација и рукпвпђеое драмским 
прпцеспм 

o пракса ће ппдразумевати псмишљаваое и рукпвпђеое радипницпм са пдабранпм 
группм, супервизија впдитеља пбуке, самппрпцена и рефлексија впдитеља пбуке 

 
МЕТПДПЛПГИЈА РАДА 
 
Оснпвна метпдска јединица је – радипница. Она прпистиче из принципа нефпрмалнпг 
пбразпваоа кпји се заснива на искуственпм учеоу, и кап такав је један пд пснпвних 
ппстулата примеоенпг ппзпришта, пднпснп упптребе драмских техника у различитим 
спцијалним кпнтекстима. Тпкпм радипница тренери ће непрестанп давати дпдатне 
вербалне инструкције п тпме када, какп и у кпм кпнтексту се кпристи пдређена драмска 
техника, навпдити примере из праксе, уз активнп учешће и укључиваое самих едуканата. 
Свака пд тих техника развија различите вештине кпје мпгу бити упптребљене у раду са 
различитим групама и различитим циљем, зависнп пд специфичних пптреба и 
карактеристика групе. 
 
Облици и технике рада кпје ћемп кпристити су: презентација, игра, играое улпга, рад у 
пару – сарадоа, рад у малим групама, дискусија у групи, браинстпрминг, примери 
случајева, симулација, перфпрманс. За реализацију тепријскпг дела пбуке, кап и сегмената 
кпје едуканти треба да прпчитају кпристиће се унапред припремљена литература. 
 
ППШТЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ: 

o тренерске вештине, кап и вештине фацилитације интерактивних ппзпришних 
радипница 

o вештине за рад у тиму и развпј и унапређиваое тимскпг рада 
o вештине и знаоа п кпмуникацији, презентацији, мпдерацији и јавнпм наступу 
o ппвећаое сампппштпваоа 
o ппвећаое сампппуздаоа 
o ппвећаое емпатије 
o сппспбнпсти за сагледаваое ствари из другпг угла 
o развпј сппствених креативних пптенцијала 
o смаоеое нивпа стреса, крпз каснију упптребу усвпјених техника за сампппмпћ  
o ппвећаое нивпа птвпренпсти за другачије 
o развпј вештине за усппстављаое равнпправнпг/демпкратскпг дијалпшкпг пднпса 

 
СПЕЦИФИЧНЕ КПМПЕТЕНЦИЈЕ: 

o вештина упптребе техника театра пптлачених, театар слика, фпрум театар 
o вештина упптребе лутки и маски у интерактивнпм ппзпришнпм прпцесу 
o ппзнаваое техника и вежби за унапређеое чула, емптивне писменпсти, 

артикулацију тела, развпја емпатије кпд кприсника 
o кпмпетенције за решаваое прпблема 
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o сппспбнпст изражаваоа/артикулације крпз глас, глуму и ппкрет 
o развпј псећаја за импрпвизпваое и сналажеое у различитим ситуацијама 
o трансфпрмисаое негативних стимулуса у ппзитивне реакције 
o смаоеое тензије у пднпсу прпфесипналац – кприсник 
o ппзнаваое и уважаваое права псетљивих друштвених група  
o развијаое вештине учешћа у пствариваоу напретка групе активираоем оихпвих 

снага, капацитета и радних пптенцијала 
 

ВРЕМЕНСКЕ ПДРЕДНИЦЕ 

ПСНПВНИ НИВП OБУКЕ је пбичнп НЕДЕЉПМ и траје 6 сати укључујући и паузу. 

Термини се утврђују пп сезпни. Накпн завршене пбуке пракса едуканата, у виду 
прганизпваоа и спрпвпђеоа радипнице, ће се пдвијати у дпгпвпру са едукантима према 
оихпвим преференцама и мпгућнпстима. Спрпвешће се најкасније дп краја септембра 
месеца. 

Цеп прпграм ПБУКА ПСНПВНИ НИВП  је кпнципиран кап једна целина и НИЈЕ МПГУЋЕ 
присуствпвати самп ппјединим данима/сегментима! 

 

СЕРТИФИКПВАОЕ 

Обзирпм на нашу веру у слпбпду кпја нам је неппхпдна за слпбпдан развпј ми не 
спрпвпдимп прпцеоиваое, пцеоиваое, сертификпваое, класификпваое, бпдпваое већ се 
пслаоамп на личну мптивацију и капацитете за самппрпцену свакпг учесника. Из тпг 
разлпга нисмп деп никаквпг државнпг или странпг сертификпванпг прпграма. Не 
спрпвпдимп ничију задату агенду.  

Али ради ваших пптреба и система у кпјем функципнишете дпбићете сертификат АпсАрт-а 
за сваки пд ппстпјећих нивпа прпграма пбуке. Крпз све пптребне задатке и вештине кпје 
треба да савладате и испуните впдићемп вас ппступнп и сппнтанп. 

 

ЦЕНЕ 

Цеп прпграм пбуке пд два месеца тј. 30ч пбуке, плус дпдатна ппјединачна супервизија 
припреме, рукпвпђеоа и рефлексија на впђеое драмске радипнице изнпси укупнп 150 ЕУР 
у еурима или динарскпј прптиввреднпсти на дан уплате. Цеп изнпс је пптребнп уплатити 
пре ппчетка на рате динамикпм кпја Вама пдгпвара или на дан ппчетка пбуке - умаоену за 
аванс пд 30 ЕУР кпји је пптребнп уплатити најкасније 15 дана пре ппчетка пбуке.  
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ГДЕ СЕ ПДРЖАВА ПБУКА 

Обука се у пдржава у прпстпријама АпсАрт Ппзприште заједнице, ул. Нарпдних херпја бр. 
30/II, на Нпвпм Бепграду 

 

ПРИЈАВЉИВАОЕ: 

на емаил: office@apsart.org 

 
______________________________________________________ 
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