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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: 

ПРЕДСТАВА" ЗАШТО?" 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: " Душан Вукасовић Диоген" 

Врста установе: Основна школа 

Место установе:  Бечмен Школска управа: Београд 

Сајт школе: http://www.osbecmendiogen.edu.rs/ 

Контакт особа: Драгана Костић Телефон школе: 011/8438-217 

 

АКТИВНОСТ 
Област активности Интеркултуралност  

Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици I циклуса 

Носилац активности 1-2 наставника/стр. сарадника 

Спољњи 
сарадници 

 Родитељи 

 Институције образовања 

 Институције културе 

 Здравствене институције 

 Невладине организације 

 Општина/град 

 Фирме/предузећа 

 Нешто друго:       
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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:       

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:       
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ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Кроз драмски приказ ( представа)  ученици се баве темом која их окружује и са којима се она сама у 
стварности суочавају. Деца мигранти, који су привремено смештени у хранитељској породици, први 
дан крећу у школу. Деца носе обележја своје културе( мараму ) и  покушавају да задрже лично 
достојанство. Страх је емоција са којом покушавају да се изборе. Језик је разумљив и прилагођен 
узрасту деце која играју представу ,али и деце која је гледају ( деца која изводе представу су ученици 
3.разреда).  Током представе презентују се  слике које прате динамику радње. 

Начин праћења активности 

Видео запис, фотографије 

Показатељи ефекта активности 

Показатељи успешности или начин  вредновања  

 На такмичењу  кратких  драмских  форми освојено  1. место на општинском такмичењу –
Сурчин , награда за најбољу мушку и женску улогу на истом такмичењу; 

 3.место на градском такмичењу- Београд,  

награда за најбољу женску и мушку улогу и најбољи текст на истом такмичењу; 

запажен и похваљен наступ на Четвртом ревијалном Београдском позоришном фестивалу Mater terra; 

запажен и похваљен наступ на ревијалном Дечијем фестивалу кратких форми „ Чапља“ у Обреновацу 

 

Остале напомене 

Организовано драмско вече у локалној заједници  као и едукативне  радионице за све разреде о 
толеранцији. Представа приказана у оквиру обележавања Дана европске културне баштине.  

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

  https://www.youtube.com/watch?v=guDU_414Qb0    

 


