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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: 
ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА ОШ „ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ“ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ „ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ“ 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Београд Школска управа: Београд 
Сајт школе: http://www.osdrdraganhercog.edu.rs/ 
Контакт особа: Ивана Ковачевић Телефон школе: 011 3065188 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура  
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности 1-2 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 

Литерарна лекција ОШ „Др Драган Херцог“ прославља десет година рада и јединствена је по томе што 
своје састанке организује путем информационо-комуникационих технологија (ИКТ) због територијалне 
удаљености ђака на болничком и кућном лечењу широм Србије и иностранства. Овакво решење 
показало се као делотворно и велики број ђака се равноправно укључио у све активности, узевши 
учешће у такмичењима, смотрама, изложбама, виртуелним екскурзијама и дружењу са вршњацима. 
Путем ИКТ сарађујемо на изради зборника и сарађујемо са осталим секцијама наше школе. 
Штампарија Издавачке фондације Српске Православне Цркве Архиепископије београдско-карловачке 
штампала је нашим ђацима на дар зборник радова у 350 примерака. Једна од интересантних 
активности на састанцима секције била је везана за „виртуелна путовања“ која представљају нову 
могућност да ученици „путују“ и друже путем ИКТ. Утиске са екскурзија ученици постављају не неки 
од бесплатних програма где им је пружена могућност да заједно осмишљавају пано, а потом га 
уграђујемо у школски сајт, сајт литерарне секције Додатни час итд.   
Начин праћења активности 

Литерарна секција једном недељно одржава радне састанке у току целе школске године. У оквиру 
радних састанака осмишљавају се и реализују различите активности према програму рада секције, а 
резултати активности видљиви су на сајту школе, сајту литерарне секције, промоцијама секције итд.    
Показатељи ефекта активности 

Литерарна секција ОШ „Др Драган Херцог“ двоструки је добитник трећег места на Републичком 
такмичењу литерарних секција основних и средњих школа, у организацији Друштва за српски језик и 
књижевност, Филолошког факултета Универзитета у Београду, Задужбине ,,Десанка Максимовић” и 
Министарства просвете, науке и технолошког радвоја” за школску 2016/2017. годину и школску 
2015/2016. годину, а њени чланови су до сада добили и 57 појединачних награда на великом броју 
литерарних конкурса.  
Остале напомене 

/ 

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

http://www.osdrdraganhercog.edu.rs/ 
http://www.osdrdraganhercog.edu.rs/arhiva-novosti/ 
http://www.osdrdraganhercog.edu.rs/skola-hercog-u-medijima/ 
http://www.dodatnicas.com/ 
http://www.dodatnicas.com/sastavi-ucenika/ 
 

 


