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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: 
ДАН НАУКЕ- „ЗНАЊЕ НА ВИДИКУ" 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: OШ „Иво Андрић" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Београд Школска управа: Београд 
Сајт школе: www.osivoandric.rs 
Контакт особа: др Милан Пашић Телефон школе: 0113594239 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Наука  
Трајање активности Једнократно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

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:       
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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 

Експерименти су се иводили у учионицама млађих и старијих разреда којих је било 16. Обилазак је 
организован у групама. Ученички парламент је био задаужен за спровођење посетилаца кроз 
манифестацију. Сваки предмет је у посебој учионици обављао своје активности. Циљ организације ове  
ваннаставне активности је пре свега промоција науке и развијање љубави према научним дисциплинама, 
практична примена стеченог знања, развијање тимског духа и усмеравање ученика ка извршавању 
задатака тимским залагањем, развијање толеранције и превенција насиља.   
Начин праћења активности 

фотографије, видео записи 

Показатељи ефекта активности 

Показатељ ефекта се огледа у изузетно великој посети како родитеља, тако и ученика, али и колега из 
других школа. О томе сведоче видео снимци, али и интервјуи које су сачинили ученици новиарске секције 
школе.  О нашем пројекту су писале „Вечерње новости”, али и часопис „Дипломат”. Према проценама 
манифестацију је посетило око 400 посетилаца.  
Остале напомене 

У реализацији Дана науке нису били ангажовани само најбољи ученици, већ је дата прилика и ученицима 
који имају проблема у понашању. На овај начин покушали смо да кроз ваннаставне активности допремо до 
њих, поверимо задатаке које могу да реализују, и на тај начин енергију коју имају усмере ка позитивним 
догађајима.  
Нашу школу од 1. септембра похађају и ученици из Авганистана. Укључивањем ових ученика у цео 
пројекат желели  смо да њихову културу, обичаје и писмо приближимо осталим ученицима, али и да на 
овај начин развијемо емпатију према другима  и вршњачко учење. Главни циљ ове активности био је да се 
новопридошла деца социјализују и да боравак у нашој школи, али и држави учинимо пријатнијим. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

https://www.youtube.com/watch?v=XtDjgmw294M 
https://geografijazatebe.wordpress.com/2017/10/07/dan-nauke/ 
http://www.osivoandric.rs/str.aspx?id=%D0%A1%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1
%83%D0%BA%D0%B5%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8
%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%832017 
https://www.flipsnack.com/AgencijaIDR/diplomata-21.html 
http://www.youblisher.com/p/1893947-%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B0-3/ 
 

 


