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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: 
„МЕЊАМО ЗАПОСЛЕНЕ“ (ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ЖЕНА) 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ „Душан Јерковић“ 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Ужице Школска управа:Ужице 
Сајт школе: www.dusanjerkovic.edu.rs 
Контакт особа: Ана Дуковић, Мирјана 
Радовановић Пејовић  Телефон школе:031 514 146 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Свет рада 
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: Школски пројекат 

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Чланови Ученичког парламента школе са координарором рада УП покренули су овај пројекат у циљу 
унапређивања односа међу свим актерима школског живота. Поводом 8. марта чланови Парламента и 
други заинтересовани ученици школе кроз заједнички испланиране активности један дан мењају 
запослене раднице школе (наставнице, учитељице, васпитачице и помоћне раднице, библиотекара, 
психолога, педагога, логопеда, секретара, рачуновођу). На почетку другог полугодишта, ученици се 
најпре договарају са запосленима о начину замене као и о пословима које тај дан могу обављати. 
Запослене раднице школе упућују их у природу свог посла, праве се конкретни планови о 
предстојећим радним и наставним активностима - избор наставних јединица, начин њихове 
реализације, рад у библиотеци, психолошко-педагошки рад, рад на административним и пословима 
одржавања хигијене школе... Ученици и чланови Ученичког парламента одређеног дана реализују све 
наставне и ваннаставне активности и садржаје, предају, испитују, одлучују, разговарају, чисте... 
Начин праћења активности 

Програм се фотографише, објављује на сајту школе и Фејсбук страници школске библиотеке, а 
пропраћен је медијски у локалним средствима јавног информисања. 
Показатељи ефекта активности 

Велики број ученика школе који су заинтересовани за ову и сличне активности. Показатељи 
успешности су јавне похвале, дугогодишње трајање ове акције Ученичког парламента, позитивна 
атмосфера и разговори о изведеној настави и ваннаставним активностима и пословима у школи. 
Овакво учествовање ученика је доказ активног и креативног учења, даје повод за формирање нових 
ставова и предлога како свих ученика школе тако и чланова Ученичког парламента као њихових 
представника.  
Остале напомене 

Поменути садржаји отварају могућности, али и обавезе да се на адекватним сазнањима код ученика 
гради хуманији и одговорнији однос као и спремност да учешћем у одређеним акцијама и променама у 
понашању допринесу унапређивању школске праксе. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

http://dusanjerkovic.edu.rs/?cat=4 
http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=4738 
http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=6626 
http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=2979 
http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=1009 
http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=755 
https://www.facebook.com/pg/Biblioteka-O%C5%A0-Du%C5%A1an-Jerkovi%C4%87-
1707200572895532/photos/?tab=album&album_id=1894456387503282 
 http://www.radioluna.rs/uzicki-kraj/18904/menjamo-zaposlene.html 
http://pasaz.rs/ucenici-zamenili-zaposlene-radnice-skole/ 
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http://pasaz.rs/drugacija-skola-akcija-ucenickog-parlamenta-u-dusanu-jerkovicu/ 
 
 


