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 КОНКУРС 2017/18. ГОДИНА 
 

ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У 
ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ВАСПИТНИХ 

АКТИВНОСТИ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА У СРБИЈИ 
- КОНКУРС ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ: 
У СУСРЕТ ЛЕТЊОЈ, РИМСКОЈ НОЋИ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Економско-трговинска школа 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе:  Зајечар Школска управа: Зајечар 
Сајт школе:       
Контакт особа: Соња Костић Павковић Телефон школе: 019/421-932 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура  
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више школа 

Носилац активности 3-5 наставника/стр. сарадника 

Спољњи 
сарадници 

 Родитељи 
 Институције образовања 
 Институције културе 
 Здравствене институције 
 Невладине организације 
 Општина/град 
 Фирме/предузећа 
 Нешто друго: Градски женски хор „Ж-дур“ из Зајечара 

Циљ 
Активности 

 Подстицање интелектуалног развоја (стваралачко и критичко мишљење, целоживотно учење и сл..) 
 Подстицање моралног развоја (вредности, хуманитарне активности, солидарност, толеранција и сл.) 
 Подстицање емоционалног развоја 
 Подстицање социјалног развоја (сарадња, ненасилно понашање и сл.) 
 Подстицање одговорног односа према здрављу и физичкој активности 
 Подстицање одговорног односа према животној средини и одрживом развоју 
 Развој социјалних вештина (комуникација, доношење одлука и сл.) 
 Поштовање дечјих и људских права, равноправности... 
 Развој свести о значају одрживог развоја, очувања животне средине, еколошке етике и заштите 

животиња 
 Подршка личном и националном идентитету 
 Поштовање и неговање традиције и културе српског народа и националних мањина 
 Подршка интеркултуралности и мултикултуралности 
 Упознавање са могућностима наставка школовања, са светом рада и предузетништвом 
 Нешто друго:       
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Активност је у 
форми 

 Уметничка манифестација (представа, филм, емисија, концерт, изложба...) 
 Излет, екскурзија, посета... 
 Такмичење, квизови... 
 Фестивал 
 Хуманитарна акција 
 Клуб 
 Секција 
 Радионица 
 Трибина 
 Сајам, вашар, продајна изложба 
 Спортска манифестација 
 Истраживање 
 Практична активност (сађење биљака, фарбање ограде...) 
 Нешто друго:       

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Посебна част и задовољство је указана драмској дружини ,,Per aspera ad astra" и професорима који је са 
великим ентузијазмом воде Соњи Костић Павковић и Стевану Јовановићу, када се пружила прилика 
релизације уметничког догађаја на археолошком налазишту ,,Felix Romuliana". 
 
С обзиром на значај који касноантички локалитет ,,Felix Romuliana" има у историјском и туристичком 
смислу, желели смо да повежемо сазнања да су основе хришћанства настале на овом подручју и да је цар 
Галерије донео едикт о хришћанству 311. године те да на забавно-едукативној основи прикажемо и 
повежемо ове чињенице. Уједно смо желели да кроз игру и глуму осветлимо један део живота овог 
императора и да прикажемо начин живота на овим просторима у време настанка палате. Свакако да увек 
размишљамо и о нашим ученицима који са великим интересовањем учествују на оваквим догађајима и 
након оваквих активности обогаћују своја сазнања, вештине и способности. 
 
Ради додатне популаризације локалитета и повећања броја туриста, неколико ученика Економско - 
трговинске школе са ментором Соњом Костић Павковић радило је истраживање о овом локалитету и 
примени дигиталне комуникације у туризму. За наведено истраживање награђени су трећим местом у 
конкуренцији 11 средњих школа и гимназија из југоисточног региона на такмичењу студије случаја 
одржаном 1.априла 2017. у Нишу. Овом приликом је представљен награђени рад из области маркетинга  
„Дигитална комуникација у туризму Источне Србије са посебним освртом на Зајечар и ,,Felix Romulianu" 
који је употпунио целокупни догађај. 
 
С обзиром да се овај локалитет налази на листи светске баштине UNESCO, посебан акценат је стављен на 
драматургију, сценарио, кореографију и режију овог уметничког догађаја. Сценарио је ауторско дело Соње 
Костић Павковић и заснива се на историјским чињеницама. 
 
С великом пажњом су биране музичке нумере, а имали смо посебну привилегију да у току извођења овог 
догађаја градски хор ,,Ж-дур" изводи нумеру на латинском језику. Један део догађаја изводи се на 
латинском језику те је професор латинског језика Ивана Радичевић, са ученицима увежбавала такав текст. 
Кроз секцију су ученици редовно вежбали и усавршавали драмски текст и кореографију, а захваљујући 
професорима Стеви и Соњи увек је владала пријатна атмосфера. Чланови дружине су се током проба 
учили тимском раду, међусобној комуникацији и правилном изражавању.  
 
Веома захтеван део ове активности био је и проналажење одговарајућих костима и реквизита који би на 
адекватан начин представили дух прошлих времена и уклопили се у реалистичан амбијент. 
Посебан изазов је био прилагођавање локалитета извођењу ове активности, али је и само извођење у 
таквом амбијенту допринело квалитету активности и стварању непоновљивог доживљаја код учесника и 
публике. 
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Након много сати рада, вежбе и посвећености успели смо да захваљујући дивним, младим људима 
на ,,Felix Romuliani" оживимо једну летњу, римску ноћ. 
 
Прилог о овом лепом догађају емитован је на националној телeвизији Радио-телевизија Србије, у оквиру 
Пре представе дате су информације медијима а после представе професорка Соња Костић Павковић је 
дала изјаву за јавни сервис РТС. 
Осмишљен је дизајн плаката и програма представе. 
Обезбеђен је фотограф и сниматељ на дан представе. 
 
Начин праћења активности 

Активност се изводила смењивањем глумачких, музичких, плесних извођења. Уједно су и награђени 
ученици (њих троје) преко презентације и видео бима присутнима изложили свој истраживачки рад, са 
конкретним предлозима обогаћивања туристичке понуде који би могли да утичу повећање броја туриста 
на овом локалитету. 
 
Публика је пратила све активности са великим интересовањем и пажњом, а постоји и видео запис који 
показује одушевљење и бројност присутних. Прилог о овом лепом догађају емитован је на националној 
телевизији РТС 27.јуна 2017. године у емисији ,,Ово је Србија". 
 
Учење лепог говора, јавни наступ, оснажавање личности, учење тимском раду, савладавање треме, 
сазнање о битним историјским чињеницама о цару Галерију и Феликс Ромулијани, неговање другарства, 
учење лепог понашања, квалитетно проведено време учесника, стицање глумачког и играчког искуства и 
велико задовољство и срећа коју су након извођења овог уметничког догађаја понели сви учесници су 
ефекти који имају дугорочан, далекосежан и непроцењив ефекат. 
 
Драмска дружина „PER ASPERA AD ASTRA“ је опет оправдала квалитет и поверење које заслужено добија 
од истакнутих институција и појединаца као што су Народни музеј Зајечар, ЦЕКИТ Зајечар, ПКС-
Регионална привредна комора Зајечарског и Борског управног округа и свих драгих Зајечараца који увек 
пружају топлу пордршку ентузијазму ових даровитих, младих људи и њихових професора. 
 
Показатељи ефекта активности 

Активност се  прати посматрањем, слушањем, снимањем појединих делова да би се касније вршила 
анализа а све ради боље припреме будућих догађаја. Постоје фотографије и видео запис са овог догађаја. 
А и коментари о догађају истакнутих људи из области привреде, образовања и културе које смо добијали 
само су доказ да смо на правом путу у остваривању наших циљева.На неки начин усмено јавно признање. 
 
Уметничко сценски догађај се може обогатити садржајнијим драмским текстом и обухватом већег броја 
догађаја на сцени. 
 
Остале напомене 

Ни спровођење овог догађаја не би се остварило без свесрдне помоћи значајних институција, појединаца, 
али ни материјалних средстава. 
Увек се јавља потреба за финансијским средствима која ће се потрошити за костиме, шминку, храну, 
превоз, реквизите, позивнице, плакате, озвучење, осветљење... 
Неки од костима су позајмљени из Народног музеја Зајечар и Центра за културу и туризам града Зајечара, 
али је требало сашити и нове. Направљени су и неки од реквизита. Захваљујући породици Павковић која 
је помогла технички, логистички и финансијски успели смо да идеје спроведемо у дело. Професор ликовне 
културе Браниша Ђорђевић је направио неке реквизите, а остатак је позајмљен. 
С обзиром да је локалитет удаљен 12 километара од града, наметнула се нова финансијска обавеза -  
превоз учесника и публике. Превоз је обезбеђен захваљујући директору Економско-трговинске школе 
Саше Петровића и породице Павковић. 
Музеј је преузео финансијску обавезу штампања позивница и плаката. 
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Тако да су финансијска средства прикупљена углавном уз помоћ донација, те буџет школе није превише 
оптерећиван. 
Родитељи деце учесника су увек заинтерсовни да помогну. 
 
Јасмина Вулин Куновчић је била логистичка подршка из Економско-трговинске школе. 
  
Пре извођења догађаја пожељно је имати генаралну пробу на локалитету, због специфичности терена 
(отворен простор, звучне пробе...). 
Временске прилике могу бити фактор ризика, али су нама на срећу биле олакшавајућа околност. 
  
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

https://zajecaronline.com/umetnicki-dogadjaj-u-susret-letnjoj-rimskoj-noci-22-juna-na-felix-romulijani/ 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/srbija-danas/2783927/kako-je-poceo-kraj-vladavine-cara-galerija.html 
https://www.facebook.com/1724081861145299/photos/a.1739327689620716/2006740269546122/?type=3&thea
ter 
 

 


