
 

Пројекат спроводе организације  

 

 
 
 
 
Пројекат финансира Европска  

Унија у оквиру програма 
“Подршка цивилном друштву” - 
Делегација Европске Уније у 

Републици Србији 

 
 
 
 

Пројекат се суфинансира из буџета 
Републике Србије – Канцеларија 

за сарадњу са цивилним друштвом 
и Министарство културе и 

информисања 

Пројекат „ОСТРВА“ спроводи 
удружење БАЗААРТ, финансира  

Министарство омладине и спорта 
Републике Србије 

 

 

 
 

Поштоване наставнице и наставници, 

драге колегинице и колеге, 

БАЗААРТ и Пријатељи деце општине Нови Београд имају задовољство да Вас позову на  

осми сусрет са стручњацима и практичарима за примену драме у образовању и васпитању  

Укључи се кроз театар!  

 Коришћење позоришне методологије и креативности у раду са децом и  младима 

у уторак, 3. фебруара, са почетком у 19.30 часова  

у библиотеци ОШ „Дринка Павловић“, Косовска 19. 

Радионицу ће водити чланице организације REACH-а (Регионална акција за уметност, културу и 

унапређење здравља) Тијана Божиновић – професор српског језика и књижевности, писац и 

позоришни тренер; Јелена Јездовић – антрополог, тренер из области креативности и театра, пројектни 

менаџер; и Милена Тодоровић – културни менаџер, плесни тренер и кореограф.  

Гошћа Сусрета биће и учитељица ОШ „Уједињене нације” Ивана Васиљевић.  

Више о организацији REACH и њеним делатностима погледајте на сајту и на Фејсбук страници.  

Водитељице ће представити организацију REACH и њено деловање у пољу неформалног образовања 

и инклузивног рада са децом и младима у сарадњи са ОШ „Уједињене нације”. Потом ће одржати 

радионицу за наставнике у области драмских техника, након које ће уследити разговор.  

Недељу дана након овог Сусрета, у понедељак 9. фебруара следи Сусрет са глумицом Вањом 

Ејдус која је развила сопствени метод у неформалном драмском образовању деце и младих. 

У овом полугодишту, сваког месеца одвијаће се два Сусрета са стручњацима – један са 

организацијама цивилног дрштва које примењују драму у образовном, васпитном, 

инклузивном или социјално усмереном раду са децом и младима, а други, наредне седмице,  

са драмским уметницима који деле слично размишљање. 

Позивамо вас да пратите активности из којих сви можемо много да научимо! 

Сусрети са стручњацима и практичарима (наставницима који већ успешно примењују драму) део 

су програма Центра за драмску едукацију наставника ЛОТРЕК, с циљем оснаживања наставника 

за примену драме у настави и васпитању деце и младих. Програм је део пројекта ОСТРВА: 

Повезивање важних субјеката у области драме и образовања у Србији / ISLANDS: Interconnecting 

Stakeholders in Learning and Drama in Serbia. 

 

Контакт:  

Oливера Милојевић, координаторка 

064 / 433 9865  

lotrek.beograd@gmail.com  

http://www.reach.org.rs/
https://www.facebook.com/reach.org.rs
mailto:lotrek.beograd@gmail.com

