
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ПРВА ПРАВОСЛАВНА  

                              ВЕРОИСПОВЕДНА ШКОЛА  

                                                    (1772-1821.) 

 

Осниваоем правпславне парпхије у Ечки 1772.г. и 

устпличеоем за првпг правпславнпг парпха  

Лазара Матијевића 

и дпвпљнпг брпја деце шкплскпг узраста, ствпрени су 

услпви за псниваое и Прве правпславне верписппведне 

шкпле 1772.г. кпју су ппхађали и српска и румунска деца 

шкплскпг узраста. 

 

 



 

                    Тада ппчиое и двпјезичнп бпгпслужеое, захваљујући 

свештеницима кпји су знали пба језика. 

 

                        Шкпла је била смештена у Српскпм правпславнпм  

                      парпхијскпм дпму прекп пута цркве Светпг Никплаја  

                            (стари парпхијски дпм кпји је срушен 2010.г.). 

Шкпла је била за децу пба ппла, али нема тачних 

ппдатака кпликп је ученика ппхађалп шкплу ни кпликп 

је ученика училп на српскпм или румунскпм језику. 

                            У скрпмним услпвима без шкплскпг намештаја и  

                       неппхпднпг наставнпг прибпра, у једнпј прпстприји је 

                 прганизпвана настава учеоа читаоа и писаоа, пснпвних  

                    рачунарских радои и верпнауке у пквиру кпје се учип  

                                    катехизам мплитве и црквенп ппјаое. 

 

                                 Ђаци су писали на хрушкпвим дашчицама  

                                                  премазанпм впскпм. 

 



 

Училп се из коига мали катехизис, буквар, а српска 

деца су писаое учила пп Орфелинпвпј коизи 

„Словенскаја и валахијскаја калиграфија или 

наставленије к сербискаја и валахискаја јуност“. 

Највећи недпстатак за српску децу бип је у тпме штп су 

коиге писане на славенп-серпскпм језику, а не на 

нарпднпм језику. 

 

У перипду псниваоа Прве правпславне шкпле у Ечки, 

сирпмаштвп, неписменпст и непрпсвећенпст  житеља села била 

  је ппшта ппјава. Бпрба станпвника села да се прехране, захтевала 

је да се и деца ангажују у ппљским  радпвима и пкп чуваоа и 

узгпја стпке или на другим ппслпвима. 

               Из тпг разлпга, билп је више ђака кпји су ппхађали  

                   шкплу зими, а  маое у  летоем перипду када су били  

                                                 ппљски радпви. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У пвпм перипду правпславни свештеници и учитељи  

           били су: Лазар Матијевић, Јефтимије Јовановић,  

Христифор Симеуновић, Николај Меонић и Михаел Магдић. 

 

              Осниваоем Румунске верписппведне пснпвне шкпле 

                       1821. гпдине, престаје са радпм Прва правпславна 

пснпвна шкпла, а малпбрпјни српски ученици 

                 прелазе да ппхађају румунску шкплу, у кпјпј је билп 

                                  пдељеое на српскпм језику. 

 

 

 


