
Страна 1 од 3 
*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: 
МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ ЕКО-ШКОЛЕ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Основна школа ,,Димитрије Туцовић" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Чајетина Школска управа: Ужице 
Сајт школе: http://www.osdimitrijetucovic.edu.rs 
Контакт особа: Зорица Милосављевић Телефон школе: 031/3831-268 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Животна средина  
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

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: Међународни програм Еко-школа, пројекти, конкурси, радионице, предавања 

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

 Школа је пет година укључена у Међународни Програм Еко-школа и има обавезних седам корака које 
треба да спроведе током школске године.  На почетку школске године чланови Еко-одбора, које чине 
запослени у школи, ученици, родитељи, представници локалних институција и невладиних 
организација припремају и  усвајају годишњи Програм Еко-школе. У Програму су наведене активности, 
време реализације и одговорне особе: учитељи, наставници, директор, ученици, чланови Еко-одбора. 
Активности се реализују у школи: на часовима свих секција,    ван школе: излети, предавања, 
радионице, као и ван општине: излети, стручне посете. На свакој седници Еко-одбора, којих има 
неколико годишње,  координаторка Еко-школе на основу  добијених извештаја од учитеља и 
наставника обавештава присутне чланове  о активностима које су реализоване: предавања о некој 
еколошкој теми, радионице са ученицима, радионице са родитељима, обележавање еколошких 
датума, расписаним конкурсима, резултатима учешћа на конкурсима, излетима, посетама: регионалној 
депонији у Ужицу, Хидроелектрани на Кокином броду, Специјалном резервату Увац, постројењу за 
пречишћавање воде на Златибору. ..У поједине активности се укључују сви запослени и ученици, као и 
родитељи, локалне институције и организације, као што је     организовање и спровођење продајне 
изложбе хуманитарног карактера за децу са сметњама у развоју. Манифестација под називом ,,Еко-
вашар" се организује задњег наставног дана у јуну а претходе јој бројне радионице и озбиљне 
припреме, а прикупљена средства се донирају Дневном боравку за децу са сметњама у развоју. Школа 
је добила бројне награде и признања за реализоване акције, пројектне активности, конкурсе и 
сарадњу са другим институцијама и организацијама на пољу заштите животне средине.     
Начин праћења активности 

Све активности у школи се бележе у дневнике, у рубрике предвиђене за ваннаставне активности.     
Запослени воде записнике и извештаје о одржаним часовима. Програм заштите животне средине и 
годишњи План Еко-школе  се усвајају на Наставничком већу. У току реализације појединих активности 
користе се различити начини праћења: фотографисање, снимање и емитовање вести на локалниим ТВ 
станицама, објављивање вести на фејсбук страни школе, и фејсбук страни Еко-школе, сајту општине и 
Златибора,  објављивање чланака у штампаним медијима, Просветном прегледу. Постоји табеларни 
образац  наративног извештаја који се попуњава након реализованих активности,  а на основу 
урађеног  Програма Еко-школе. На основу тог извештаја се јасно виде све  реализоване активности, 
учесници, тема која је обрађивана, остварени циљеви, датум реализације. Евидентирају се медији који 
су емитовали вести о неком догађају. 
Показатељи ефекта активности 

 Школа је повезала  све образовне институције у општини, укључила родитеље у рад школе, друге 
институције и невладине организације и учинила видљивијим рад образовних институција на пољу 
заштите животне средине и одрживог развоја. Ученици и запослени реализују у школи пројектну 
наставу, стичу  нове начине практичног рада који их чини успешнијим како у школи, тако и ван ње. 
Школа постаје уважени парнер са другим институцијама на нивоу локалне заједнице које се баве 
заштитом животне средине.  Активности су веома добро медијски пропраћене што указује на њихов 
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значај и важност за локалну заједницу и шире. Добијене новчане награде се користе за набавку 
материјала за квалитетнији рад у оквиру Еко-школе (савремена наставна средства) или за 
улепшавање школе и школског дворишта. Многобројне донације од локалних и регионалних удружења 
и организација се користе за набавку мајица, качкета и свески за рад Еко-патрола. Штампање  
лифлета о Еко-школи је допринело још већој видљивости рада па су се појавиле школе из других 
градова и друге државе (Црна Гора) које су понудиле сарадњу-заједничке активности у оквиру Еко-
школе.  
Остале напомене 

Програм Еко-школе доприноси укључивању запослених, ученика, родитеља и представника локалне 
заједнице у бројне еколошке активности. Њиховом реализацијом се подиже ниво свести о значају 
заштите животне средине, а бројне акције воде улепшавању школског простора и  локалне заједнице. 
Ове активности, осим развоја еколошког понашања и еколошке савести  доприносе и  развоју 
предузетничких компетенција код ученика. Школа постаје важан парнер који сарађује са другим 
институцијама на нивоу локалне заједнице које се баве заштитом животне средине. За реализацију 
бројних радионица потребна је набавка опреме и радионичарског материјала тако да се за наредни 
период планира набавка шиваћих машина које ће олакшати рад и припрему продајне изложбе за 
задњи наставни дан.  
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

http://www.zlatiborpress.rs 
http://www.osdimitrijetucovic.edu.rs 
ttps://www.facebook.com/search/top/?q=Program+Eko+skole 
http://www.cajetina.org.rs 
http://zlatibor.tv 
http://www.zlatibor.org.rs/node/3584 
 http://feeserbia.com/programi/spisak-eko-skola 
http://ozonpress.net/obrazovanje/pobednici-eko-kviza 
http://www.objektivno1.rs/region-gradovi/cajetina/10398/najzelenije-skole-u-srbiji-iz-cajetine-milutovca-i-
pirota.html?print=true 
http://infoera.rs/2016/10/27/eko-skola-za-trajni-sertifikat 
http://ekolist.org/eko-skole-unapredile-saradnju-sa-lokalnim-zajednicama-decom-i-stanovnistvom-u-oblasti-
reciklaze 
https://www.vesti.rs/Vojvodina/Zelene-zastave-za-najbolje-Eko-skole.html 
http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/2523/nauka/2666965/postani-eko-reporter.html 
 
 


