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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:

"ШКОЛСКИ МОЗАИК"
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ОШ"Бранислав Нушић"
Врста установе:
Основна школа
Место установе:
Београд
Сајт школе:
http.nusicbg.org
Контакт особа: Маријана Стефановић
Назив установе:

Школска управа: Београд
Телефон школе: 011 24 60 763

АКТИВНОСТ
Култура
Трајање активности
Вишегодишње
Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда
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:
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
искључиво школа која је попунила образац.

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

Рад се одвијао у неколико фаза:

Сакупљање потребног материјала и упознавање са техником мозаика

Рад на идејним скицама и реализација технике на мањим површинама (ученици раде
индивидуално или по групама)

Изложба завршених радова у просторијама школе као део прославе школске славе Св. Сава

Прављење заједничког, великог мозаика као упечатљиво уметничко дело, које ће обележити
нашу школу као полазну тачку ширења поруке да се кроз уметност разумемо, уједињујемо и стварамо
нешто лепо за ширу друштвену заједницу

Инсталирање мозаика на видно и пригодно место у нашој школи

Подела захвалница свим учесницима радионице на прослави школске славе Св.Саве
Начин праћења активности

Због одређених услова у нашој школи, радионице су биле у почетку организоване у учионици за
Ликовну културу, на часовима Цртања, сликања и вајања и Свакодневног живота у прошлости . Од
фебруара месеца ,2016.г. радионице су се одржавале суботом од 11-14 часова за ученике,
наставнике, родитеље и остале заинтересоване.
Прављене су и одабиране скице, одабран је материјал за рад - плочице, боје плочица, лепак, гипс
плоча,...
Подељене су активности - ломљење плочица, лепљење, сортирање, фуговање,...
Показатељи ефекта активности

Заједничко уметничко дело које краси нашу школу, на које смо сви поносни и које нас је зближило и
учинило бољим .
Утисци учесника и свих који виде наш мозаик.
Успостаљена сарадња са школом “Миодраг Матић“ која образује ученике са церебралном парализом
са којима смо направили заједничке инклузивне радионице и нови мозаик.
Остале напомене

За израду мозаика од материјала потребно је:клешта за плочице, гипс плоча, керамичке плочице,
лепак и фугомал.
Пројекат су помогли родитељи ученика као и „Енмон“, ланац трговина за опремање купатила,
донирајући керамичке плочице.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

https://nusiceveradionice.weebly.com/
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