
 

 

 

Поштоване наставнице и наставници,  

драге колегинице и колеге, 

 

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

ДРУГИ СУСРЕТ СА ДРАМСКИМ УМЕТНИЦИМА  
који се баве едукацијом деце и младих 

 
у ПОНЕДЕЉАК, 9. марта, са почетком у 19.00 часова, 

у Центру за промоцију науке, Кнез Михаилова 5, II спрат 

“Teoрија – Aкција – Kреација” 

ПОД ТЕАТАР 
 

Сазнаћете како се кроз креативни драмски процес припрема представа на страном језику. 

Присуствоваћете магији која празан простор претвара у позориште које својим 

принципима, кретивним моћима, вежбама и огледима продире у срце сваког учесника и 

чини да један обичан простор постане „Простор питања и мишљења у акцији“. 

 

Језик није само инструмент комуникације. 
Језик није само Реч; 

Он је и Мисао и Акција. 
Због тога је значење речи  много дубље и директно важно  

за разумевање смисла и душе једног народа. 

Проф. Радмило Стојановић 
 

ПОД театар је основала Татјана Пaјовић 2000. године као резултат дугогодишње сарадње и 

учествовања у истраживачком процесу са Театром “Specchi e Memorie” из Милана. ПОД театар развија 

две гране рада: театар као инструмент истраживања и театар као средство комуницирања истраженог.  
 

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  

 

 
Пројекат реализују организације  

 
Стратешки партнер:  
 

 
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 

 

mailto:lotrek.beograd@gmail.com

