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:

МОЈ ГРАД, ЧАРОБАН И МЛАД
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Економско-трговинска школа
Средња стручна школа
Зајечар
Школска управа: Зајечар

Назив установе:
Врста установе:
Место установе:
Сајт школе:

Контакт особа: Соња Костић Павковић

Телефон школе: 019/421-932

АКТИВНОСТ
Култура
Трајање активности
Вишегодишње
Ученици обухваћени активношћу Ученици више школа
Носилац активности
3-5 наставника/стр. сарадника
Област активности

Спољњи
сарадници

Циљ
Активности

Родитељи
Институције образовања
Институције културе
Здравствене институције
Невладине организације
Општина/град
Фирме/предузећа
Нешто друго: Регионална привредна комора Зајечарског и Борског управног округа
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

Позоришна представа „Мој град, чаробан и млад“ у извођењу драмске дружине „Per aspera ad astra“ је наш
допринос величању богате историје и културе града Зајечара. Дружину чине заинтересовани ученици из
свих средњих школа у Зајечару: Економско-трговинске школе, Гимназије, Техничке и Медицинске школеукупно 50 ученика. Драмском дружином руководе професори Соња Костић Павковић и Стеван Јовановић.
Хор који је наступио у представи вођен је диригентском палицом професорке музичког васпитања Мајом
Миленковић.
Један од циљева ове представе био је да осветлимо и укажемо младим људима на неке аспекте живота,
архитектуре и духа града Зајечара у прошлости и да сазнају нешто више о граду у коме живе да би га
више ценили. Желели смо да им представа буде подстрек да сами истражују о свом граду и да обогате
своје знање новим чињеницама о свом родном месту. Уједно смо хтели да подсетимо Зајечарце на догађаје
које су можда почели да бледе из сећања. Желели смо да прикажемо и моралне вредности које су се
неговале и које су утицале на васпитање младих људи. Представа је била омаж најзначајнијим личностима
градске историје.
Текст-сценарио је резултат истраживачког рада и заснован је на историјским чињеницама, мада је
извршена адаптација догађаја ради боље реализације. У представи се сем аутентичних аудио записа и
аутентичних снимака могу видети оригиналне фотографије, новине и остали реквизити. Још један
куриозитет представе је да су поједини глумци - аматери у овој представи потомци неких од личности који
се спомињу у представи, а који су оставили свој печат у области којом су се бавили.
Једна од активности која се увек може изводити у школи је припрема и извођење позоришне представе.
Битно је изабрати актуелну и занимљиву тему, а која може бити већ постојећи или ауторски драмски текст.
Припрема позоришног комада је један комплексан посао, али га је уз систематичност, добру организацију
и вољу могуће остварити. Потребно је само аналитички приступити активностима које треба урадити и
добро проценити време.
Да бисмо што верније дочарали један град који у архитектонском смислу не постоји, представа је
мултимедијална. Током представе преко видео бима се емитују слике и видео записи. То је наметнуло још
једну активност - снимање и монтажу филмова који прате представу.
Кораци у реализацији ове идеје су истраживачки рад кроз интервјуе са хроничарима тих догађаја,
прикупљање историјске грађе у Историјском архиву и Народном музеју града Зајечара. Као добар извор
информација могу бити и књиге. Након прикупљања грађе извршена је селекција где су поједине
фотографије и писани извори представљене публици путем видео бима током представе.
Када је реч о драматургији и сценарију, уложено је доста труда како би се осмислила идеја и написао
текст који је у исто време едукативног и забавног карактера.
Подједнако важно је било одабрати глумце.
Веома захтеван део ове активности био је и проналажење одговарајућих костима, реквизита и израда
сценографије који би на адекватан начин представили дух прошлих времена.
Организовна је секција у оквиру које су ученици редовно вежбали и усавршавали драмски текст, као и
музичке тачке.
Пре представе дате су информације медијима и одржана је конференцију за штампу. Осмишљен је дизајн
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плаката и програма представе.
Уговарање термина реализације представе са позориштем и реализација журке и излета, распремање
сцене након представе, враћање позајмљених костима и реквизита су неке од активности које су
претходиле и надовезивале се на саму представу.
Парафразираћу речи сликара Драгана Стокића Рајачког из Зајечара који је након одгледане представе
казао да је представа изузетна наративна, визуелна и покретна разгледница града богате историјске
прошлости и уз овакву омладину светле будућности.
Представе су се увек изводиле у пуној сали зајечарског позоришта и добијале су позитивне коментаре
виђенијих људи у граду.
Начин праћења активности

Након писања сценарија који је ауторско дело Олге Павковић некадашње ученице Гимназије Зајечар, а
сада докторанда на ФПН Универзитета у Београду, у који је уткала прегршт занимљивих и креативних
идеја које су наишле на одличне критике, уследиле су пробе на којима су заинтересовани ученици најпре
читали, а касније и вежбали своје реплике. Након тога увођен је и сценски покрет где су чланови ове
дружине, уз подршку својих професора Соње и Стеве, јачали свој емотивни, интелектуални социјални
развој и вештине и савлађивали трему.
Пробе су биле инспиративне и мотивационе за све чланове дружине који су се учили и тимском раду и
значају који они имају као чланови једног тима. Трудили смо се да пробе буду забавне и да на њима влада
пријатна и весела атмосфера. А редовно присуство ученика из свих школа на пробама је доказ да су они
радо долазили на ова дружења.
Фотографисали смо се у току рада, на излету и на представи, а постоји и видео запис са саме представе.
На основу тог материјала направљен је и снимак представе који је емитован на јавном представљању
најуспешнијих ваннаставних активности у Београду 25. октобра 2018.
Показатељи ефекта активности

Због оригиналности, ентузијазма , креативности и велике енергије која је уложена у припрему и извођење
ове представе, представа је наишла на велико интересовање код публике и виђенијих институција у граду.
Добила је и јавно признање од једне значајне институције као што је Регионална - привредна комора
Зајечарског и Борског управног округа те је председник коморе господин Дејан Тошић представу уврстио
у манифестацију - Ускршњи базар 2017. Том приликом организована је журка са Основном школом за
музичко образовање "Стеван Мокрањац" и фондацијом "Искорак" , а приход је дониран деци која су
учествовала у реализацији представе. Од прикупљеног новца реализован је излет до Доњег Милановца,
Лепенског Вира и Капетан Мишиног брега.
Посебна нам је част што је директор Гимназије Зајечар Срђан Станојевић уврстио нашу представу у
ревијални део обележавања значајног јубилеја - прославе 180 година од оснивања зајечарске Гимназије.
Такође је представа извођења у част обележавања 50 година од оснивањаТехничке и 70 година
Економско-трговинске школе.
Изузетна нам је част што су се све институције културе којима смо се обраћали излазиле у сусрет и
давале нам подршку. Веома смо захвални и Александру Алексићу некадашњем ученику Гимназије који је
завршио ФДУ Универзитета у Београду, зато што нам је помогао у монтирању филмова и видео записа.
Представа би се могла уврстити у редован репортоар зајечарског позоришта , а у случају да материјалне
могућности то дозвољавају представа може бити извођена у свим градовима Тимочке крајине па и шире.
Представа може бити извођена на релевантним манифестацијама и смотрама омладинских аматерских
глумачких дружина.Може се ауторски драмски текст објавити и тако ставити на даље коршћење неким
другим школама у граду или се може употпунити још неким значајним догађајима из прошлости Зајечара.
Остале напомене

Иако смо били маштовити када смо набављали костиме, реквизите које смо позајмљивали, изнајмљивали,
доносили од куће ипак је било неопходно обезбедити и новац за реализацију представе. Штампање
плаката и карата, штампање мајица са дизајном наше дружине, шминка, храна и пиће за учеснике
представе на дан представе...
У том смислу смо имали финансијску, техничку и логистичку помоћ и донацију породице Павковић.
Регионална привредна комора Зајечар нам је упутила донацију. И Гиманзија је учествовала у штампи
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плаката ,програма и карата за једно извођење представе.
Карте нису биле наплаћиване, улаз је био слободан али су програм представе, карте и плакат увек по
извођењу представе штампани.
Финансијска ставка је веома битна када је у питању извођење позоришне представе, али се школски
буџет не мора отерећивати када се на време обезбеде донације као што је био и наш случај.
Битна је и сарадња са позориштем ,,Зоран Радмиловић" у нашем случају, неопходна је и техничка подршка
и организација проба, изнајмљивање костима... На пробама и представама технички посао раде
професионалци из позоришта. (Расвета, тонске пробе...)
Било је неопходно обезбедити фотографа и сниматеља на дан представе.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

https://www.facebook.com/1724081861145299/photos/pcb.1810439615842856/1810438349176316/?type=3&th
eater
http://www.jubilej.gimza.edu.rs/2017/03/20/moj-grad-caroban-i-mlad/
http://radiomagnum.rs/zajecar-sutra-pocinje-uskrsnji-bazar-sa-pratecim-manifestacijama/
http://radiomagnum.rs/veceras-predstava-moj-grad-caroban-i-mlad-i-zurka-u-omladinskom-centru/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1328328913871314.1073742295.460528873984660&type=1&l=60
7b61b5b1
hhttp://zamedia.rs/stranice/vesti-kultura/5034/predstava-moj-grad-caroban-i-mlad-u-petak-u-zajecarskompozoristu
https://www.google.com/search?q=moj+grad+caroban+i+mlad&rlz=1C1CHMO_enRS586RS586&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwitkaTR9reAhXKhiwKHfGxCssQ_AUIDygC&biw=1366&bih=657#imgrc=4jHM6XEx2wKF6M:
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