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 ПОСЕТИ КОД ДЕДА БОРЕ
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ОШ „Стеван Мокрањац“
Основна школа
Кобишница

Назив установе:
Врста установе:
Место установе:

Школска управа: Зајечар

Сајт школе:
Контакт особа: Анђелка Баланесковић

Телефон школе: 019550015

АКТИВНОСТ
Моралне вредности
Трајање активности
Једнократно
Ученици обухваћени активношћу Ученици једног одељења
Носилац активности
1-2 наставника/стр. сарадника
Област активности

Спољњи
сарадници

Циљ
Активности

Родитељи
Институције образовања
Институције културе
Здравствене институције
Невладине организације
Општина/град
Фирме/предузећа
Нешто друго:
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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*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси
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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

Укључено је 13 ученика другог разреда који су поводом Дана старих 1. октобра били у посети
најстаријем мештанину села у коме ученици похађају наставу. Ученици су били припремљени да ће
обићи деда Бору. Купили су поклон и припремили питања за њега. Организовано су кренули,
породици је најављен долазак, али главни актер није био обавештен. При самом сусрету деда Бора је
био изненађен посетом и веома задовољан што неко из друштвене заједнице жели да га посети и
разговара са њим. Причао је деци о свом животу, о младости, о моторима. Децу је јако заинтересовала
тема мотора и постављала су му питања у вези тога. Рекао је да има 89 година и да је на свом мотору
ишао чак до Француске. Испричао је своју тужну причу да му је син преминуо веома млад. Деца су у
деда Борином дворишту играла, певала, рецитовала. На самом крају смо се фотографисали са деда
Бором за успомену. Веома је интересантно што су деца запамтила све што им је деда Бора говорио. На
децу је оставио веома позитиван утисак и она су га обишла и са својим родитељима након наше
заједничке посете.
Начин праћења активности

Заједничке фотографије код деда Боре. Организована посета породици Богдановић у којој живи
најстарији мештанин села Кобишница. Благовремена најава о посети и припремање деце за разговор
са старијом особом. Договорили смо се да буду пристојни, да уруче поклон, да пружају руку старијем
човеку. Без обзира на то ако слабије чује да говоре гласно и да не исмејавају деду.

Показатељи ефекта активности

Ученицима је драго што имају прилике да чују о неким старим начинима играња, живота, старим
играчкама и животу у прошлости. Старим људима значи што знају да нису заборављени и да се
враћамо старим вредностима и поштовању старијих. За запослене је веома битна сарадња школе и
друштвене заједнице.
Остале напомене

Ово је друга генерација ученика која 1. октобра поводом Дана старих обилази старије мештане села.
Мотивација деце говори да традиција треба да се настави и ово су видљиви резултати који показују да
не треба да станемо.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

Budilica gostovanje (Daniela Pejčić, Lazar Florić i Miloš Balačikić), 6. oktobar 2017. – линк на youtube
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