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МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ НАСТАВЕ ДРАМСКЕ                 

УМЕТНОСТИ У ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ 

Апстракт: Предмет рада су могућности и изазови наставе драмске 

уметности у измењеном друштвеном контексту. Указује се да је, у друштве-

ном контексту измењеном применом глобалистички образовне политике у 

Србији, универзитетска настава драмске уметности за васпитаче почела да 

губи квалитет. Услед специфичне природе драмске уметности, онлајн 

настава овог предмета није могућа. На примеру наставе предмета Драма и 

покрет на Учитељском факултету у Београду, утврђено је да је настава била 

ограничена на предавања и теоријске вежбе, током ванредног стања, и да су, 

по његовом укидању, биле неопходне практичне вежбе. Непремостиви иза-

зов биле су мере заштите од корона вируса, услед којих је било немогуће 

држање вежби луткарске анимације и луткарске режије, односно спремање 

луткарских представа (изузев монодрама). Истиче се да су студенти били 

оштећени и зато што нису могли да играју испитне представе за децу. За 

квалитет наставе била је неопходна већа ангажованост професора. 

Кључне речи: драмска уметност, настава драмске уметности, 

васпитачи, глобализам, пандемија. 

УВОД 

Предмет рада је настава драмске уметности у измењеном друштвеном 

контексту услед актуелне пандемије, која се сагледава у глобално измењеном 

друштвеном контексту услед промене образовне парадигме. Аутор, Ана 

Миловановић, разматра проблематику наставе драмске уметности на основу 

свог рада у области драмског образовања васпитача у Србији (предавала је 

Сценску уметност на Вишој школи за образовање васпитача у Београду 

(1993/94–2006/07) и на Вишој школи за образовање васпитача у Алексинцу 

(2000/01–2003/04); била гостујући професор на вишим школама за образовање 

васпитача у Вршцу, Гњилану и Бујановцу; предметни је професор Драме и 

покрета на Учитељском факултету у Београду од школске 2015/16. године). 

Узорак истраживања о могућностима и изазовима наставе драмске уметности 
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у измењеном друштвеном контексту услед пандемије корона вируса, била је 

настава предмета Драма и покрет на Учитељском факултету у Београду (Сту-

дијски програм за образовање васпитача у предшколским установама). 

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ГЛОБАЛНО ИЗМЕЊЕНОМ 

ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ 

Формално драмско образовање васпитача је неопходно сагледати у 

измењеном друштвеном контексту, како глобално, услед промене образовне 

парадигме, тако и на националном нивоу, услед усвајања и примене глобали-

стичке идеологије у просвети Србије. Друштвени контекст васпитања и обра-

зовања у Србији је таквом образовном политиком суштински измењен.  „При-

родно је да васпитни идеал и циљеви васпитања, као и методи образовања, 

зависе од основних претпоставки на којима се утемељује” (Амфилохије, 2006: 

25). Многи научници који критички сагледавају идеолошку агенду глобалног 

капитализма у образовању, њеним основним постулатима сматрају „образо-

вање за људска права, европску димензију и глобално друштво чиме се прева-

зилазе оквири дефинисани нацијом или државом” (Вукадинов, 2014: 153), 

односно „одбацивање свих традиционалних вредности, пре свега традицио-

налног родољубља” (Каменов, 2014: 126). Уверени су да се ради „о нескриве-

ној глобалистичкој политизацији свих наставних садржаја, пошто се прет-

ходно изврши насилно брисање националне и верске свести” (Вукадинов, 

2014: 156).  

Глобалистичко образовање је утемељено на постструктурализму и 

постмодернизму, глобално доминантним парадигмама двадесетог века. 

Постструктурализам се идентификује са деконструкцијом, а тенденција декон-

струкциониста „јесте да разруше дубоко укорењене идеје просветитељства [...] 

Сама деконструкција не нуди никакве путоказе ове еволуције, само метод 

њеног растурања. По томе, деконструкционисти личе на чланове неке секте” 

(Пери, 2000: 646). И постмодернизам поставља себи као основни циљ да раз-

монтира све системе и „тражи окончање [...] објективне модерне науке...и 

уметности подложне процени на основу стандардних критеријума” (Пери, 

2000: 648). Фундаменталнo раскидајући са хуманистичком традицијом, ово 

„школовање за тотални капитализам” (Дифур, 2014: 78), одбацује свако васпи-

тање хуманистичког типа и успоставља постхуманизам као апсолутни идеал. 

Постхуманизам растура саме темеље васпитања схваћеног„као помоћ у 

развоју свих аспеката личности подразумева утицање на телесну, душевну и 

духовну страну човековог бића” (Скљарова, 2016: 53). Он директно негира 

светосавску традицију образовања, по којој образовање „није само стицање 

знања из једне или више области него има антрополошки и етички па и дубоки 
духовни смисао” (Амфилохије, 2006: 28). Светосавље има свест о потреби 
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дубљег утемељења како самог човековог бића, тако и његовог васпитања и 

„недостатак тог и таквог утемељења у наше време управо је основни разлог 

несигурности савремене педагошке мисли као и корените кризе самог васпи-

тања и образовања” (Амфилохије, 2006: 26–7).   

Криза се укоренила и на највишем, универзитетском, образовном нивоу. 

„Чак је и на Универзитету узела маха педагошка струја која одбија да од „мла-

дих” захтева мисаони напор” (Дифур, 2014: 79). На Универзитету у Београду, 

она почиње са применом Болоњске декларације, репрезента глобалистичке 

агенде. У тако измењеном друштвеном контексту, настава драмске уметности 

за васпитаче даје квалитативно слабије резултате на академском нивоу, него на 

вишим школама. Упркос квантитативном и статусном унапређењу наставе 

драмске уметности на факултету (Драма и покрет: семестар: III и IV, статус 

предмета: обавезан курс: укупан број часова: 75 (број предавања и вежби: 30 

(п) + 45 (в)): број кредита у складу са ЕСПБ: 6) у односу на вишу школу (Сцен-

ска уметност: семестар: II, статус предмета: практикум: укупан број часова: 

15), студенти више школе су правили два типа позоришних лутака више и 

постизали значајније стваралачке резултате. У прилог изнетог уверења, наводе 

се највећа постигнућа студената Више школе за образовање васпитача, Алекси-

нац (изложбе лутака: Етнографски музеј Србије; Фестивал Слике, открића, 

лутке у Турнеу, Фестивал Балкибер у Барселони; лутке у књизи Фолклорне 

лутке на штапу; филм Фолклорне лутке на штапу; учешће на фестивалу 

Етнолошког филма; представе на Луткарском едукативном фестивалу) и 

студената Више школе за образовање васпитача, Београд (изложбе лутака: Дво-
рац културе у Манхајму, САНУ (Међународни научни скуп Говор и језик), 

Фестивал Балкибер у Барселони, Завод за проучавање културног развитка; 

представе на Фестивалу луткарства у образовању, Луткарском едукативном 
фестивалу и 10. стручним сусретима васпитача Србије, Карневал Луткарска 

азбука у Београду).  

МОГУЋНОСТИ НАСТАВЕ ДРАМСКЕ УМЕТНОСТИ                                         

У ПАНДЕМИЈОМ ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ 

Настава и учење на даљину је основни и најзаступљенији облик рада у 

пандемијом измењеном образовном контексту. „Процене Унеска говоре да је 

милијарда и по ученика и студената током претходне године прешла на онлајн 

наставу и учење преко телевизијских образовних сервиса” (Ђорђевић, 2021: 

12). Међутим, онлајн настава је била „последње, очајничко решење у крајњој 

нужди, а не алтернативни облик наставе [...] На самом почетку било је јасно да 

су студенти незаинтересовани  за ток предавања, да су пасивни  и да у правилу 

избегавају дискусију. Студенти су били ментално одсутни и само „виртуално 

присутни” (Јовановић, 2021: 17). За деконцентрацију студената током онлајн 

наставе постојао је објективан разлог: „Док смо болесни, веома је тешко 
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држати пажњу дужу од 15 минута, а да не заспиш” (Анкета  о утицају  изме-

њених услова одржавања наставе током пандемије). 

„Ако су искуства са онлајн наставом овако лоша на мање захтевним 

друштвеним предметима, шта се онда догађа тамо где је неопходан лаборато-

ријски, експериментални рад” (Јовановић, 2021: 17). Могућност држања 

наставе онлајн још је упитнија за наставу уметничких предмета, који захтевају 

практичан, колективан и интерактиван рад, а посебно за предмет који је, као 

синтеза свих уметности, најзахтевнији – драмска уметност. Да би се одгово-

рило на питање да ли је могућа онлајн настава драмске уметности, потребно је 

прво утврдити да ли је позориште могуће у том облику.„Позоришна уметност, 

чија су дела у доба пандемије постала доступна преко интернета, јер су проду-

центи и уметници у одсуству могућности стварног, материјалног извођења, 

одлучили да публици понуде онлајн алтернативе, трпи суштинске промене” 

(Тасић, 2020: 25).У толикој мери да престаје да буде позоришна: „Ова врста 

онлајн позоришта, емитовања снимака представа, може се сматрати особеном, 

хибридном, медијском, уметничком формом, без спора потребном, нарочито у 

околностима културне суше, али снимци позоришта нису позориште” (Тасић, 

2020: 26). Да би се објаснило зашто је немогуће онлајн позориште, неопходно 

је одредити шта оно јесте. Позориште „говори о животу, и није га лакше схва-

тити, класификовати и ограничити него живот. Међутим, оно има две кон-

станте: представу и публику. Те две компоненте га не дефинишу, али оно не 

постоји ако је било која од њих одсутна” (Грант, 2006: 6). Позориште је ефе-

мерна уметност, „временски и просторно ограничена  на тренутак и место свог 

непосредног остваривања” (Молинари, 1982: 6). Оно је уметност „чији се 

корени налазе у друштвеном животу и која је више него иједна друга уметност 

уткана у живу потку колективног искуства” (Дивињо, 1978: 2). 

Пошто програм предмета Драма и покрет карактерише доминантна 

заступљеност (80%) садржаја из луткарске позоришне уметности (Миловано-

вић, 2019: 534–536), упознавање са иностраним искуствима о облицима и 

моделима држања наставе у доба пандемије ограничило се на 

факултете/академије за луткарску позоришну уметност. 

Кариш Астлес, професор луткарске режије и руководилац Катедре за 
луткарство Централне школе за говор и драму у Лондону, пише да је, у ери 
пандемије, све вежбе и курсеве држала на даљину и да су студенти учили само 
код куће и са материјалима које су тамо имали. Студенти су могли да при-
преме само микропредставе и кратке монологе, које су представљали сни-
мљене или их изводили у реалном времену на платформама. Као професор 
луткарства на универзитету, она још увек разматра како би требало да ради у 
датим околностима да би настава била квалитетна (Astles, 2020: C 5). Салма 
Мохсени Ардехали, универзитетски професор луткарске режије из Ирана, ука-
зује да су политичке и социјалне околности пандемије имале дубоке негативне 
последице на колективни дух у земљи, посебно на студенте универзитета, који 
су постали депресивни и немотивисани за рад, а неки нису ни имали хардвер-
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ске услове за рад на даљину. Она истиче да је њено наставно поље практично и 
колективно на много начина, да је њен посао позориште чији је престанак рада 
био огроман шок за њу. Рад са студентима на даљину, на који је била прину-
ђена, био је могућ, по њој, само за теоријске курсеве. Вежбе на даљину могу да 
дају занимљиве видео материјале са луткама, али је велико питање да ли се они 
могу сматрати позориштем. „Ако симултано присуство глумца и публике на 
једном месту сматрамо неопходним условом позоришног догађаја (чак и 
позоришних вежби), онда наши радови припадају другој врсти медија” (Ardehali, 
2020: C 7). Зато, на крају текста, признаје да не може поуздано да тврди да ли је 
њен рад  са студентима у време пандемије имао успеха (Ardehali, 2020: C 6–8). 

МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ НАСТАВЕ ПРЕДМЕТА                              
ДРАМА И ПОКРЕТ НА УЧИТЕЉСКОМ ФАКУЛТЕТУ                                       

У БЕОГРАДУ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ 

Проблеми у планирању и реализацији наставе предмета Драма и покрет 

у доба избијања пандемије били су посебно велики за професоре „живе” 

уметности који, по природи свог професионалног опредељења, имају готово 

онтолошки отпор према дигиталним технологијама. Прелазак на наставу „на 

даљину” на БУ, 17. марта 2020. године, представљао је изузетан изазов за 

професора Ану Миловановић, која о томе пише својим студентима:  

„Поштоване колеге, 

Надам сте да сте и ви и ваше породице здраво, као и да сте добро колико 

је то могуће у оваквим околностима. Искрено ми је жао што се вашој генера-

цији поново (зар није већина вас рођена под бомбама?) десило да живите у 

доба ванредног стања и опасности која се надвила над све нас. Али, ово време 

је не само тешко и пуно великих искушења, већ је и време великих могућности 

да покажемо нашу снагу, пожртвованост и људску величину.   

Јер, знате и сами „На муци се познају јунаци!”. Његош нам је те мудре 

речи завештао са врхова књижевног Олипма, на коме ужива вечну славу 

заједно са грчким трагичарима који нам још од античког доба поручују: „Пат-

њама се мудрост стиче!” (сетите се предавања о грчким трагедијама). Да 

нам српске јуначке песме косовског циклуса, све то говоре и најгласније, да 

одзвања већ седми век, и најлепше могуће, знате и сами јер сте их драматизо-

вали за луткарске представе. Знате и да је важно да се заједно потрудимо да 

спремимо те луткарске представе што боље можемо у задатим околностима. 

Јер, и без ванредног стања, почели сте да правите ваше лутке са свешћу да 

имате мисију да њима играте за болесну децу што боље умете, а не да само 

положите испит.  

Шта ванредно стање значи за наш рад, односно, како ће се он одвијати? 

Са тешкоћама и драстично другачије. Јер, највеће вредности позоришне умет-
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ности, да је колективно стваралаштво људског духа и да се уживо изводи, није 

могуће остварити у дигиталном облику „на даљину”. 

Могућности држања наставе предмета Драма и покрет током ванредног 

стања су биле крајње ограничене: пре предавања, текстуални, визуелни и 

видео материјали би били послати студентима да их проуче; предавања су се 

одвијала преко платформе Office 365: Teams, као и теоријске вежбе и консул-

тације. Време одржавања и дужина трајања часова били су усклађени са зва-

ничним распоредом предавања и вежби. Консултације су држане  после тео-

ријских вежби (по 2 сата за сваку групу), али, по потреби, и ван тих термина. У 

току трајања вежби су студентима сукцесивно слати задаци и питања, са кон-

кретним упутствима и временом до када треба да их изврше, што значи да су 

морали да у реалном времену на њих да одговоре (на пример: да анализирају 

лутке старијих колега, да одговоре на питања из наставне области која је пре-

давана...). Технички проблеми су се јављали све време, у мањој или већој мери 

(нпр: око слања електронских писама, са „тешким” додацима већем броју при-

малаца односно, једној групи која просечно броји 35 студената, рада микро-

фона студената). Један од тешко решивих проблема у току ванредног стања 

била је немогућност налажења одговарајућих материјалних средстава за 

израду лутке и сценографије. 

„Пошто су, услед ванредних околности, практичне вежбе, које су по 

програму предмета, замењене теоријским (у функциjи потпуне теоријске при-

преме за практичне вежбе), нужно је да се после укидања ванредног стања 

одрже практичне вежбе (6 часова) за сваку групу”, захтевала је Ана Миловано-

вић у Извештају о одржаној настави на даљину. Иако је била једини професор 

на Факултету који је држао вежбе после укидања ванредног стања, појавили су 

се велики проблеми у налажењу термина, а поготово простора за те вежбе у 

датим околностима. 

После одржаних вежби за целу генерацију, уз стриктно поштовање свих 

мера, Ана Миловановић је, на захтев студената, организовала додатне вежбе за 

осму групу, која је пре ванредног стања имала 2 часа вежби мање од осталих 

група, а што се видљиво одразило на њихову успешност прављења лутака. 

Пошто је, стицајем околности, осма група постала контролна, показала је 

незаменљивост практичних вежби за наставну област креација и технологија 

сценских лутака. Једина наставна област у којој су вежбе преко Teams-а, услед 

непостојања обавезе ношења заштитних маски на њима, биле у предности над 

практичним, „живим” вежбама, била је говорна карактеризација луткарског лика. 

Настава предмета Драма и покрету пандемијом измењеном друштвеном 

контексту остварена је школске 2019/2020. године у великој мери. Програм 

предавања (I Увод у драмску уметност; II Увод у луткарску позоришну умет-
ност; III Драматургија; IV Луткарска драматургија; V Сценски говор лутке; 

VI Принципи креације и технологије сценских лутака; VII Луткарска сцено-

графија; VIII Луткарска анимација; IX Музика у луткарском позоришту;                     
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X Луткарска режија)остварен је у целини. То је било значајно за студенте, јер 

се предавањима „подстичу на примену критичког размишљања и самосталног 

промишљања усвојених знања и умења из области луткарске позоришне умет-

ности” (Миловановић, 2019: 537). 

По програму, вежбе прате области предвиђене предавањима заокружу-

јући наставу овог студијског предмета, али их у тој ситуацији није било могуће 

реализовати у целини. Области које нису практично остварене биле су:                       

VII Луткарска сценографија (конструкција луткарске сценографије), VIII                
Луткарска анимација, X Луткарска режија. Пошто на вежбама сви студенти 

пишу луткарски текст, креирају и израђују лутку и сценографију, анимирају 

различите типове лутака и своју лутку, бирају или изводе музику и учествују у 

колективној режији представе, оне су по одређењу стваралачке. Подразумевајући 

студентово право на испољавање различитости и омогућавајући му да открије, 

развије и афирмише своје уметничке склоности и таленте за луткарску позоришну 

уметност, вежбе захтевају од њега и успешан тимски рад (Миловановић, 2019: 

537). Зато су студенти били оштећени услед непотпуно остварених вежби. 

Околности држања наставе наметнуте пандемијом показале су велику 

класну неједнакост међу студентима, коју је Ана Миловановић истакла у Изве-

штају о одржаној настави на даљину: „Важно: уочена је обесправљеност 

студената у погледу приступа настави на даљину и њеном квалитетном 

праћењу. До овог закључка се дошло на основу интерне анкете и обавештења 

студената да нису у могућности да благовремено и потпуно испуне поста-

вљене задатке (услед непоседовања личног рачунара, приступа интернету, 

приступа брзом интернету, поседовања камере са добром резолуцијом...).” 

Настава предмета Драма и покрет школске 2019/2020. године пружила 
је студентима могућност постизања бољих резултата у оквиру неких, 
малобројних, наставних области луткарске уметности. Једна од најважнијих 
предности великог броја теоријских вежби била јеу томе што су омогућиле 
боље упознавање студената са српском средњевековном уметношћу, одевањем 
и историјом. (Није без важности ни да сви текстуални, визуални и видео мате-
ријали, који су послати директно студентима, остају трајно у њиховој профе-
сионалној архиви, која касније постаје ризница српске баштине у вртићу). 
Учећи по уџбенику за Одсек за костим Факултета примењених уметности, 
„Одело и оружје” Павла Васића, студенти су се, креирајући лутку, инспири-
сали само аутентичном народном и властелинском српском средњовековном 
одећом и могли „да воде рачуна и о обући, средњовековној фризури, накиту и 
њиховом складу са ликом лутке и особеношћу српског фолклорног наслеђа” 
(Миловановић, 2003: 34). О томе сведоче и експликације уз скице лутака сту-
денткиња Катарине Јанковић („Одело лутке се састоји од тунике (багреница), 
која има узане рукаве. Има оковратник који допире до рамена. Други украси 
су: – лор (предња и задња трака која пада испод колена), – перибрахионије 
(украси на мишицама), – епиманике (украси на зарукављу)”) и Анастасије 
Мартиновић („Лик је кнез Лазар, а драматизација „Кнежева вечера” Андријане 
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Нинчетовић. Нагласила бих да су орнаменти на кнежевој одећи златне 
боје”). Исто тако, приметна је већа студиозност и уметничка вредност 
студентских скица за лутке и сценографију (слике 1–7). 

 

Слика 1. Бојана Ћирковић,                      

скица за лутку Кнез Лазар 

Слика 2. Ивана Велимировић,                   

скица за лутку Везир 

 

 

Слика 3. Аница Срећковић Орличица из представе                                                      

„Марко Краљевић и орао” 
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Слика 4. Наталија Ковачевић,                  

скица за лутку Ђенералица 

Слика 5. Теодора Јоксимовић,                   

скица за лутку Царица Милица 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 6. Андријана Којанић, сценографија за представу                                    

„Кнежева вечера” 
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Слика 7. Андријана Ђекић, скица за лутку Белко (Марков соко) 

Највећи и непремостиви недостатак наставе у условима примене мера 
заштите од корона вируса, а посебно мере неопходног држања дистанце од 2 
метра, представља немогућност постављања и вежбања луткарског мизан-
сцена, а самим тим ни луткарске представе. А мизансцен под којим „подразу-
мевамо распоред лица и ствари на сцени и њихово кретање” (Клајн, 1979: 142) 
је „једно од најважнијих средстава уметничког решења позоришне представе и 
највидљивији израз редитељског виђења” (Беловић, 1994: 141). То значи да је 
немогућа и вежба из области луткарске режије. „Мизансцен, ако је осмишљен 
и надахнут, може да проговори снагом истинске и снажне метафоре” (Беловић, 
1994: 141), тако да немогућност његове креације на факултетској сцени ускра-
ћује студентима плодно тло за развој метафоричког мишљења. 

Једине представе које је било могуће спремити у поменутим околно-
стима биле су луткарске монолошке представе. Студенти су, поред већ напи-
саних драматизација српских јуначких песама, писали и луткарски монолог за 
свој лик. То је, у односу на раније генерације, представљало додатну вежбу из 
области луткарске драматургије, која ће им бити драгоцена у раду са децом. 
Као пример, дајемо монолог„Ангелина Мусић” Даниеле Хеинрих: 

„Помаже Бог! Ја сам Ангелина Мусић. Мој тата је Мусић Стеван, а 

мама Анастасија Мусић. Имам млађег брата, Богољуба Мусића, који ме 
стално прати и тражи да се игра са мном, а ја нећу да се играм са њим. 
Једног јутра нас је тата позвао у собу.  Рекао нам је да иде у бој. Ја га много 
волим и нисам желела да оде. Зашто је ишао сам, без нас? Желела сам и ја 
да идем са њим, а он ми није дозволио. А онда је отишао и ја сам била веома 
тужна. Мама ми је рекла да постоје неке зле чике које желе да нам узму све. 
Рекла је да више нећу спавати у свом кревету, да нећу више јести ово 
укусно прасенце, да нећемо ићи у цркву и да нећемо више говорити српски 
језик. И рекла је да се више нећу играти дрвеним коњем, а ја највише волим 
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да се играм са њим. Зато је тата отишао у бој, да сачува мог дрвеног коња и 
да нас све одбрани од тих чика што желе да нам узму све. Он је тако храбар! 
Кнез Лазар га је одликовао и ја сам веома поносна на њега! Чак и Косовка 
Девојка прича о мом тати!” 

Настава предмета Драма и покрет школске 2020/2021. године је одржа-
вана у неповољнијим условима него школске 2019/2020. године. Програм 
вежби није било могуће реализовати у целини, а из навођења области које нису 
практично остварене, уочава се да је проценат реализованих вежби мањи у 
односу на претходну школску годину (I Увод у драмску уметност  (говорна и 
физичка радња, режија, мизансцен), VII Луткарска сценографија (конструк-
ција луткарске сценографије), VIII Луткарска анимација, X Луткарска 
режија). Основни узрок су пандемијом измењене околности одржавања 
наставе, која је у другој половини летњег семестра држана на даљину, а у 
првом делу првог и целог другог семестра хибридно и са умањеним фондом 
часова за 50%. То је представљало велики проблем за квалитет наставе, чије је 
опадање покушано да се заустави пружањем студентима могућности великог 
броја часова консултација (које су држане сваке „живе” недеље  сваког дана по 
6 часова, изузев уторком када су биле вежбе). То, практично, значи да је сваки 
студент, сваке недеље када су држане вежбе на Факултету, имао могућности за 
7 минута „живих” консултација, односно да је, у месечном просеку, број 
часова консултација  увећан осам пута. 

Непостојање услова за спремање луткарских представа, поред већ наве-
дених ускраћености „пандемијских” генерација, посебно је обесправљујуће за 
студенте Учитељског факултета у Београду, који од школске 2015/16. године 
испит Драме и покрета полажу играјући луткарске представе у дечјим болни-
цама и домовима за децу без родитељског старања. Тако су студенти Учитељ-
ског факултета у време пандемије ускраћени за најважнији испит из хумано-
сти. Од великог значаја за студенте, будуће васпитаче, јесте и дечја изузетно 
позитивна рецепција њихових испитних представа, као и Карневала лутака, 
која је изостала 2020. године (Слика бр. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8. Ученици ОШ „Светозар Марковић” из Лесковца са студентима 

Учитељског факултета на Карневалу лутака 2019. године 
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Пандемијским условима су веома оштећена и деца гледаоци, пошто им 

је студентско стваралаштво јединствена прилика да се упознају са луткарским 

представама насталим на основу српске народне књижевности највиших умет-

ничких и моралних вредности, српских јуначких песама преткосовског и 

косовског циклуса. Како су ове представе и карневали увек били неформално 

родољубиво васпитање деце, њихов изостанак у контексту изузетно тешких 

политичких околности у којима се  наша земља налази, има посебну тежину. 

Ради евалуације наставе предмета Драма и покрет на Учитељском 

факултету у Београду, Ана Миловановић је урадила Анкету о утицају  

измењених услова одржавања наставе током пандемије са свим студентима 

који су похађали наставу предмета Драма и покрету мају школске2020/21. 

године. Резултати Анкете (дати у Табели бр. 1)значајно одступају од резултата 

анкете професора Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију и 

Филозофског факултета: „Резултати показују да 45% студената изјављује да 

им је учење теже у новонасталим околностима” (Ђорђевић, 2021: 12). Узрок 

одступања се налази, веома је вероватно, у специфичној природи предмета 
Драма и покрет. 

Табела 1. Утицај  измењених услова одржавања наставе                                      
током пандемије                                                                                                                   

на наставу предмета Драма и покрет 

Питања Одговори студената Проценат 

Како утичу онлајн и   

скраћена предавања? 

Не утичу 0 

Утичу 52,3 

Утичу много 47,7 

Како утичу скраћене вежбе? 

Не утичу 0 

Утичу 52,3 

Утичу много 47,7 

Како утиче немогућност 

услед пандемије,                   

похађања вежби? 

Не утиче 0 

Утиче 33 

Утиче много 67 

Образложења и напомене: Утицај је негативан 

     

  



Миловановић, А.: Могућности и изазови наставе драмске уметности у... 

„Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту” • стр. 189–202 

 

201 

ЗАКЉУЧАК 

У друштвеном контексту измењеном применом глобалистичке обра-

зовне политике у Србији, универзитетска настава драмске уметности за васпи-

таче почела је да губи квалитет. Опште уверење да онлајн настава не испуњава 

циљеве  универзитетског образовања и да њени „резултати нису онакви какви 

би требало да буду и студенти завршавају процес с реално мање усвојеног 

знања” (Поповић, 2021: 13), посебно се односи на  наставу драмске уметности, 

услед њене специфичне природе. То потврђују резултати Анкете, као и реле-

вантна инострана искуства. 

Могућности наставе предмета Драма и покрет на Учитељском факул-

тету у Београду биле су ограничене на предавања и теоријске вежбе, током 

ванредног стања, а по његовом укидању су биле неопходне практичне вежбе, 

незаменљиве за тај предмет. Непремостиви изазов биле су мере заштите од 

корона вируса, услед којих је било немогуће држање вежби луткарске анима-

ције (мизансцена) и луткарске режије, односно спремање луткарских пред-

става (изузев монодрама). Студенти су били посебно оштећени и зато што 

нису могли да играју испитне представе за децу. За очување квалитета наставе 

била је неопходна већа ангажованост професора. 
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OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF TEACHING DRAMA                                   

IN A CHANGED SOCIAL CONTEXT 

Summary 

The subject of the paper are the possibilities and challenges of teaching drama in 

a changed social context. In the social context changed by the application of the agenda 

of globalism in Serbian education, the teaching of drama for preschool teachers begins to 

lose quality at university. Due to the specific nature of drama as art, online teaching of 

this subject is not possible. Research of teaching the subject Drama and Movement at the 

Teacher Education Faculty in Belgrade was shown that teaching was limited to lectures 

and theoretical exercises during the state of emergency, and that practical exercises were 

necessary after its abolition. An insurmountable challenge was the protection measures 

against the corona virus, as a result of which it was impossible to hold exercises of 

puppet animation and puppet directing, ie to prepare puppet shows (except 

monodramas). High engagement of professor was necessary for the quality of teaching. 

Keywords: drama, teaching of drama, preschool teachers, globalism, pandemic. 


