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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: 
„МУЗИЧКО ВЕЧЕ“ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 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 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 

Чланови Ученичког парламента, у договору са координатором рада Парламента,  покренули су ову 
акцију желећи да представе музичке таленте, способности, вештине и знања ученика наше школе. 
„Музичко вече“ се реализује као самостална активност Ученичког парламента кроз целокупно 
самостално организовање. Чланови Парламента самостално организују целокупну активност, најпре 
постављајући плакате за позив заинтересованим учесницима музичког програма. Избор тачака се 
врши кроз заједнички договор свих учесника активности. Када пријављени ученици увежбају 
извођење текстове песама и мелодије, у договору са члановима Парламента осмишљавају музичку 
интерпретацију, праве програм приредбе, врше избор водитеља, одређују редослед наступа извођача, 
организују постављање инструмената и музичке опреме. Након неколико проба, дефинисања места и 
времена одржавања приредбе, ученици израђују постере и позивнице за ученике, родитеље, 
наставнике...  
Начин праћења активности 

Програму присуствују заинтересовани наставници, родитељи, ученици. 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 сличне активности, као и  дугогодишње трајање 
ове акције Ученичког парламента. Показатељи успешности су и јавне похвале присутних колега 
наставника и стручних сарадника, као и родитеља ученика који наступају и ученика школе који прате 
програм. 
Овакво активно и креативно учествовање ученика у музичком програму даје повод за формирање 
нових ставова и предлога како свих ученика школе тако и чланова Ученичког парламента као њихових 
представника. 
Остале напомене 

Ученици и чланови Ученичког парламента припремајући ваннаставну активност уче се активном 
учествовању у групном и тимском раду. Постају актери школског живота. Организовањем и извођењем 
активности доприноси се развоју музичких и уметничких способности ученика који на тај начин јачају 
своје самопоуздање и способности. Целокупан програм доприноси бољој амосфери, комуникацији, 
духу заједништва у читавој школи.  Добробит за целокупну локалну заједницу су активни носиоци 
будућег кулутрног и друштвеног живота. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

http://dusanjerkovic.edu.rs/?cat=4 
http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=3000 
http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=6418 
https://www.facebook.com/pg/Biblioteka-O%C5%A0-Du%C5%A1an-Jerkovi%C4%87-
1707200572895532/photos/?tab=album&album_id=1927103007571953 
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http://pasaz.rs/muzicko-vece-os-dusan-jerkovic/ 
http://www.radioluna.rs/uzicki-kraj/9318/muzicko-vece-u-dusanu.html?print=true 
http://www.radioluna.rs/uzicki-kraj/18035/ucenicki-parlament-animira-ucenike-skole---od-originalne-ideje-do-
otkrivanja-talenta.html?print=true 
https://uzickanedelja.rs/nove-muzicke-nade-uzica/ 
 
 


