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:

"ЉУТИТИ ЧОВЕК"
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Основна школа "Аврам Мразовић"
Врста установе:
Основна школа
Место установе:
Сомбор
Школска управа:Сомбор
Сајт школе:
http://www.avram.edu.rs/
Контакт особа:Маја Секулић
Телефон школе:025/412-831
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Моралне вредности
Трајање активности
Целогодишње
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: ШУ Сомбор (Западнобачки округ)
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:

Страна1од3
*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

Аутори књиге "Љутити човек" су Норвежани Гро Дале и Свејн Нихус. Текст говори о породичном
насиљу; конкретно како отац малтретира супругу и децу. Током лета 2014. урађена је драматизација
књиге као и упознавање са законским прописима и статистичким подацима у Србији у вези са родно
заснованим насиљем (који су током представе коришћени). Од октобра 2014. до марта 2015. школска
драмска секција је имала читаће и сценске пробе (једном недељно, у трајању од најмање 1,5 сат, а
најдуже 3 сата). Премијера је била у марту, а представа је играна до средине јуна 2015. Након сваке
представе вођена је радионица или трибина са публиком на тему РЗН. Сценарио за радионице /
трибине сачиниле су школски психолог, педагог и активисткиња НВО.Током представе глумци су
певали сонгове за које је музику урадила професорка музичке културе.
Проблеми родне равноправности и насиља над женама у Србији још увек захтевају освешћивање како
би у друштву дошло до позитивне промене.
Начин праћења активности

-

видео записи + фотографије+ новински чланци
Дневник слободних активности
Индивидуални годишњи извештај рада наставника
Портфолио наставника
школски сајт
школски фејсбук
фејсбук Драмског студија „Аврам Мразовић“

Показатељи ефекта активности

- представу је гледало око 1620 особа
- представа је играна 15 пута
- маја 2015. играли смо 4 представе у Народном позоришту Сомбор намењене средњошколцима
- 22. априла 2015. играли смо у „Дадову“ у Београду (у публици су била и деца из Прихватилишта за
децу Београд, као и представница УНИЦЕФ-а)
- коментари / утисци наставника, запослених и ђака
- коментари / утисци званица на Дану школе (представници ОШ, ШУ, локалне самоуправе)
- радионице са ђацима на тему породичног насиља (од V разреда основне школе, до IV разреда
средње школе)
- трибине са родитељима (првенствено намењене родитељима ћака од I до IV разреда ОШ)
- заинтересованост ђака који би наредне школске године желели да учествују у сличним пројектима
драмске секције
- школски сајт
- школски фејсбук
- фејсбук: Драмски студио „Аврам Мразовић“
Остале напомене

ОШ "Аврам Мразовић" у Сомбору има Свечану салу са позоришном бином (ширине 6,5 метара, а
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дубине 2,5 метра), а гледалиште је за 100 особа / столица. Сала је опремљена тамним завесама, тако
да се може замрачити. Бина је опремљена звучном и светлосном миксетом (тј. звучницима и
рефлекторима), има завесу (која наравно може да се отвара и затвара) између бине и полукружног
просценијума који се пружа ка гледалишту, на бини су и два тзв. џепа (један са леве, а други са десне
стране). Такође, у непосредној близини Свечане сале је шминкерница / гардероба и просторија за
фундус. На тзв. рампи (између бине и просценијума) налази се пројекционо / филмско платно (које се
по потреби спушта / отвара).
Пошто су чланови Драмског студија "А. Мразовић" из различитих смена (понекад и из других школа), а
и да се не би реметило одвијање редовне наставе (а на сцени често ваља викати, скакати, трчати уз
гласну музику), пробе се одржавају од 19.15 сати. Током зимског распуста, пробе се такође одржавају
како не би дошло до урушавања темпа комада.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.)

http://www.avram.edu.rs/
https://www.facebook.com/osavram
https://www.instagram.com/osavramsombor
https://twitter.com/AvramMrazovic
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