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:

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ОШ"Бранко Радичевић"
Врста установе:
Основна школа
Место установе:
Лугавчина
Сајт школе:
osbrankorad@gmail.com
Контакт особа: Владанка Милошевић
Назив установе:

Школска управа: Пожаревац
Телефон школе: 0264761078

АКТИВНОСТ
Моралне вредности
Вишедневно
Ученици обухваћени активношћу Ученици једног одељења
Носилац активности
3-5 наставника/стр. сарадника
Област активности

Трајање 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:

Страна 1 од 2
*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

Сарадња са родитељима се састоји из три радионице које су одржане са ученицима и родитељима.
"Научимо да слушамо друге"-Уз помоћ драматизације уводимо родитеље и ученике у тему, родитељи
износе своја мишљења,затим праве стрип непослуни/послушни Марко и на тај начин долазимо до
закључка како навикавати ученике да слушају.
"Научимо да учимо"-Уз презентацију уводимо ученике у тему и родитеље и на примерима у групама
учимо како да научимо поједине наставне садржаје.
"Хајде да се дружимо"-Уз филм и асоцијције долазимо до појма другарства,разговором сазнајемо какао
да стекнемо правог друга и сачувамо другарство.Родитељи нас упознају са другарством из њиховог
времена. Правимо пано другарства-порукама другрства.
Начин праћења активности

Фотографије
Показатељи ефекта активности

Радионице су настале у циљу решавања проблема у одељењу,као и формирање сарадње, другарства и
организације рада. План је наставити овакве врсте радионица и сарадње са родитељима у смеру
решавања проблема у одељењу.
Остале напомене

Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

Страна 2 од 2
*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.

