
Страна 1 од 4 
*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. 

 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: 
ПРОЈЕКАТ СУСРЕТ СВЕТОВА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ 19.октобар 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Маршић Школска управа: Крагујевац 
Сајт школе: https://sites.google.com/site/os19oktobar/home   
Контакт особа: Снежана Рајевац Телефон школе: 034-6350-664 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Интеркултуралност  
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више школа 

Носилац активности Више од 10 наставника/стр. сарадника 

Спољњи 
сарадници 

 Родитељи 
 Институције образовања 
 Институције културе 
 Здравствене институције 
 Невладине организације 
 Општина/град 
 Фирме/предузећа 
 Нешто друго:       

Циљ 
Активности 

 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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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 

 Пројекат  “Сусрет светова ”   
регистрован је у МЕЂУНАРОДНОМ  ПРОЈЕКТУ„World Space Week“ УН 
Тема: Meeting the worlds         Event ID: 14666 
Пројекат је имао следеће етапе:Иницијатива за покретање пројекта и дефинисање тема; Планирање 
пројекта; Спровођење пројекта; Презентација пројекта и Евалуација. 
Кратак садржај рада по  датумима: 
18.07.2017.године у Крагујевцу  формирање Тима за рад на пројекту 
Август- Упознавање  директора и Наставничких већа са пројектом 
Септембар- На првом родитељском састанку родитељи  су упознати са активностима. На Facebooku је 
формирана затворена група пројекат „Сусрет светова“. Пратиоци су сви учесници из пројекта и 
пријатељи стручњаци које интересује такав вид наставног рада. Услов је само да желе да прате. Могу 
се онда лакше укључити у пројекат за следећу школску годину. 
Заједничке активности – реализоване у свим школама у пројекту: 
04.09-09.09. -Гледање филмића, решавање асоцијација. Анкетирање „Шта знамо о Свемиру?“ Слање 
питања ученика професору на ПМФ  ради бољег организовања адекватног предавања. 
11.09. -15.09. 2017.године у свим школама:Ликовни и литерарни конкурс „ Пријатељи из Свемира “     
14.09.2017.год.  на  ПМФ   Отварање пројекта “ Сусрет светова ”. 
20.09.2017. Посета  ОШ“Драгиша  Луковић Шпанац“ “Први лет”- разговор путем скајпа са школом -
Русија 
15.09. – 20.09. 2017.год. прикупљање и обједињавање радова Ликовног и литерарног конкурса „ 
Пријатељи из Свемира “  и достављање комисији. 
25.09.-06.10.2017. Појединачне активности у свакој школи учеснику пројекта-  свако организује 
активност по свом избору.  
Основна школа „Свети Сава“, Баре и Гривац   СУСРЕТ СВЕТОВА  Разговор о драмском тексту.  
Упознавање ученика са драмским текстом  Луције Тасић.   
29.09. 2017.године - организована посета ученика ликовној изложби  “ Пријатељи из Свемира” у 
Центру за културу, туризам и спорт- Кнић  
Октобар Појединачне активности – домаћини и гости: 
02.10.2017.године  ОШ “ Вук Караџић ”-  Бумбарево Брдо „ СУНЧЕВ СИСТЕМ “ слободне активности - 
радионица са ученицима и родитељима *трећи разред одржала учитељица Зорица Јовановић.Час 
„УПОЗНАЈМО СУНЧЕВ СИСТЕМ“  Ликовна култура 1.2.3.и 4.разред одржала учитељица Гордана 
Сретеновић  ОШ „Вук Караџић“ Кнић ИО Пољци. 
04.10. 2017.год. ОШ“21.октобар“, Крагујевац Ликовна  изложба радова ученика, слободне активности 
ученичка  представа „ Како су планете добила име? “ и приказ видео материјала.  
06.10.2017. ОШ“19. октобар“ Маршић, ИО Доње Комарице 
Тема: „SAČUVAJ PLANETU DA BI IŠAO  PO OSTALOM SVETU“  Event ID: 15443 
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Интердисциплинарна настава; Дан отворених врата – присутни представници родитеља све три 
школе.Тако практично градимо мостове између генерација, али и подржавамо  пројекат  УН „Дечја 
недеља“. 
10.10.2017. године у 10 часова  у просторијама Научног клуба у Крагујевцу позвани су сви 
представници школа из Крагујевца и представници факултета.  
10.-15.10.2017.године евалуација учесника.Свака школа има јединствен документ о раду пројекта.  
Начин праћења активности 

Потписан  је  протокол о сарадњи пет школа у Шумадијском региону. Свака школа учесница имала је 
своју писану педагошку документацију. 
На Facebooku је формирана затворена група пројекат „Сусрет светова “ где су по одржавању 
активности  постављани  видео снимци, фотографије, презентације, ликовни радови ученика, 
литерарни радови ученика, ликовни еколошки радови. 
Ученици су писали: 
Анкета-Шта знамо о Свемиру ?Табела: Знао сам; желим да знам  и научио сам; Литерарни и ликовни 
радови на тему „ Пријатељи из Свемира “; Слали су питања  професору на ПМФ; Посетили су   школу 
“Драгиша  Луковић Шпанац“ *“Први лет”- разговор путем скајпа са школом- Русија; Израдили су  
презентације и приказивали Power Point презентације родитељима, са дискусијом; Деца нису глумци ; 
Писали/ причали  су (евалуација)  
Постављени су Ликовни  продукти ИЗЛОЖБЕ: у  Центру за културу, туризам о спорт- Кнић; у школи 
ОШ “ 21.октобар “ и ОШ “ 19.октобар “ ИО Д. Комарице - ликовни еколошки радови. 
Постављене су  фотографије на Facebooku у групама: Тим за промоцију ОШ “19.октобар “; групи 
“Светска свемирска недеља- Србија“; станица ДУЈ ; страница УГУ, блог „ Сеоска школица“. 
•На Facebooku у групи пројекат „Сусрет светова“ постављен је рад пројекта. 
Дан отворених врата – Свака школа је имала своје активности у које је укључила родитеље – 
сараднике у настави.  
Написани су извештаји: ОШ “19.октобар “, као и у осталим школама учесницима пројекта; 
Националном  координатору АД“Еурека“ Крушевац, Зорану Томићу; UN WSWA организатору пројекта    
„ World Space Week“. 
Велики број школа учесника оваквог вида рада. Ангажовање још 14 институција које су се одазвале и 
промовисале иновативни рад и науку астрономију и сродне науке. 
Анимирање великог броја ученика , писани, ликовни и практични радови који су приспели на конкурсе 
и иновативне часове.Јавна похвала: Истицање квалитета у свим сегментима рада у оквиру пројекта. 
Укупно је дато 398 похвала/ захвалница! 
Показатељи ефекта активности 

Резултати су евидентни и треба их промовисати у оквирима  за следећи временски период, а повећати 
број пријављених  учесника пројекта УН “World Space Week”. Све ово је  добра основа за даљу 
сарадњу и развој оваквих активности у целој Републици Србији. 
Маркетинг овог пројекта је привукао пажњу осталих колегиница/ колега који су пожелели да следеће 
године буду део нових активности. 
Позитиван приступ активирао је многе појединце и институције, па имамо добру комуникацију и 
очекујемо да ће пројекат УН “ World Space Week ” постати масовнији и прихваћенији од стране ЦПН и 
МПТР РС као што је и пројекат УН „ Дечја недеља “. 
Јачање компетенција ученика различитих узраста и могућности. Активирање ученика да појачају своју 
самопроцену и да се користи истраживачка настава и рад са укућанима на новим ИТ.  
Напредак и позитивни ставови  су били видљиви и доступни целом колективу школа и родитељима, а  
у затвореној групи „Пројекат Сусрет светова“ били су „пријатељи“ који су доказано отворени за 
сарадњу. Више колегинца је самоиницијативно организовало наставу са овом тематиком ван нашег 
пројекта. Одушевљење је било евидентно и потребно је само додатно упутство о начину 
пријављивања - регистровања у пројекат УН “ World Space Week ” и добијања броја и обележавања на 
карти Света.  
Ове године у свету је  пријављено 3000 активности. У Републици Србији је било евидентирано 
једанаест активности од којих су две биле наше. Сам пројекат „ Сусрет светова “ требало је да буде 
пријављен са сваком активношћу (10 активности) чиме би се добила већа масовност и популаризација 
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школа учесника (20), али и других институција. Укључивање локалних институција и маргиналних 
група показује  да је сарадња могућа.  
Препорука је да се запослени у школама перманентно едукују и сарађују путем друштвених мрежа и 
да се што више уложи у нове софтвере како би настава била реалнија, актуелнија и доступнија 
напредовању ученичког знања.   
Остале напомене 

Ученици у руралним областима немају могућности да се окупљају, а самим тим ни да размењују 
информације и мишљења. То је отежавајућа околност која се тешко превазилази.  
Презентовање радова ученицима, родитељима, али и неким другим институцијама или невладиним 
организацијама готово да не постоји. Учешће више генерација, као и стручњака је веома тешко 
ускладити.У овом пројекту смо активирале само лично позване и ангажоване стручњаке. Значи 
иницијатива је била искључиво на носиоцима пројекта. 
У оквиру самих школа није такође лако укључити колеге у волонтерски рад. Свака школа је на 
специфичан начин превазишла тај евидентни проблем. У овом пројекту је учествовао релативно мали 
број ученика и учитеља. Наставника готово да ни нема. Важан сегмент је примена стечених знања у 
новим ситуацијама који је често тешко појаснити ученицима. Питање ЗАШТО се нешто ради је увек 
актуелно. Зашто нам треба ЗНАЊЕ? Треба ученике и родитеље подстаћи да се активирају и уче и ван 
наставног градива, али и да сарађују унутар породице. Примарни утицај породице треба усмерити на 
сарадњу, подршку и проналажење интересовања као и квалитетнијег слободног времена. Све  добија 
на значају када су присутни ученици и из других школа, предшколских установа. Због тога је веома 
важна сарадња са школама из региона и иностранства. Школа из Багрдана- Јагодина укључена је јер 
има осетљиву групу у ИО Стрижило, наставу похађају ученици ромске националности, па је то била 
подршка осетљивим групама. Учесници су се са одушевљењем укључили и уклопили у рад 
интерактивне наставе са акцентом на ЕКОЛОГИЈИ и заштити планете Земље. 
 Укључивање  школе-агенције из Јагодине која је препоручила да настава треба да се осавремени и да 
се користе нови софтвери подстакла је и родитеље да схвате да треба пратити иновације у настави. 
Оваквом приступу треба времена да већина схвати да интернет има своје предности када се користи у 
циљу едукације. Проблем је комуникација и развијање способности управљања сопственим процесом 
учења. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

https://sites.google.com/site/os19oktobar/home   
 


