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 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: 
 

„ ТЕАТАР ОД СНОВА“ - ДЕЧИЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ      
 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

Назив установе: OШ " Бранко Радичевић"  
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Лугавчина      Школска управа: Пожаревац 
Сајт школе: http://brankoradiceviclugavcina.edu.rs/kontakt.html 
Контакт особа: Владанка Милошевић Телефон школе: 026/4761-078 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура  
Трајање активности Вишегодишње 

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: Укључивање ученика различитог узраста у оквиру истих пројеката и 

Развијање  љубави према  позоришној уметности  
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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 

Фестивал школских позоришта „Театар од снова“ прошле школске године обележио 10 годину свог 
постојања. Фестивал је регионалног карактера, учеснице су школе са територије Смедерева, Велике 
Плане и Смедеревске Паланке, планирамо да  укључимо и школе из других опшина. У два дана 
прикаже се десетак представа. Трудимо се да у активности укључимо ученике ромске популације и 
ученике који раде по ИОП-у и тиме промовишемо толеранцију. Стручни жири додељује три награде – 
за нјабољу представу, најбољи визуелни утисак и најоригиналније сценско извођење, као и награду за 
најбоље глумачко остварење у свакој представи. Током Фестивала организју се радионице за 
наставнике и ученике са темама из драмске педагогије. 
Начин праћења активности 

Аудио записи, фотографије, чувамо реквизите и сценографије наших представа, плакате 

Показатељи ефекта активности 

Интересовање код ученика и колега које су биле на фестивалу је велико и сваке године укључимо по 
неку нову школу. Имамо подршку Школске управе у Пожаревцу. 
Остале напомене 

Велики број ученика је укључен и ангажован. Ово је један од добрих начина да се промовише значај и 
улога позоришне уметности у васпитању. На овај начин се подиже свест ученика о значају културе и 
уметности. Промовише се толерантност, заједничко учешће у некој активности. Ово је и један добар 
начин промоције школе, као и културног живота мештана с обзиром да је Лугавчина село у коме живи 
и поулација Ромске националности. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

https://www.youtube.com/watch?v=SJUziSjb3ek  ;  http://www.smederevo.org.rs/OpstinaSmederevo-
Teatar-od-snova_1451_lat  
 


