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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: 
``ПОД ТРИГЛАВОМ`` 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ``Милоје Васић`` 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Калуђерица Школска управа:Београд 
Сајт школе: www.osmilojevasic.edu.rs 
Контакт особа: Mилена Алексић, Виолета 
Митровић Телефон школе:011/ 341 5838 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Интеркултуралност 
Трајање активности Вишедневно 

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 

Циљ међушколске сарадње ОШ ``Милоје Васић`` из Калуђерице /Београд- Србија/  и  ОШ ``16. 
Децембри`` из Мојстране /Крањска Гора- Словенија/  је упознавање припадника два различита 
народа, језика, културних  наслеђа, традиција  и препознавање свега што је у бити два слична народа 
са испреплитаном прошлошћу. Мултикултуралност развија се кроз низ социјалних, лингвистичких, 
научних,  физичких и мануелних радионица и активности.1. дан: 
 Безбедан долазак у Словенију;  Обилазак Основне шоле ``16. децембри`` у Мојстрани у подножју 
Триглава;  Програм добродошлице и размене поклона; Курс прве помоћи /коришћење дефибрилатора/ 
након краћег одмора, упознавање са вршњацима и одлазак у њихове домове у пратњи родитеља 
1. дан: 
 Безбедан долазак у Словенију;  Обилазак Основне шоле ``16. децембри`` у Мојстрани у подножју 
Триглава;  Програм добродошлице и размене поклона; Курс прве помоћи /коришћење дефибрилатора/ 
након краћег одмора, упознавање са вршњацима и одлазак у њихове домове у пратњи родитеља 
 2. дан:  
Посета Олимпијском тргу; Пешачење долином Саве Долинке и Триглавске Бистрице /15км/ ; Долазак у 
Аљажев планинарски дом - распакивање; Спуштање zipp line-oм, Курс из основа планинарства 
3. дан: Поход на највиши врх доступан школском узрасту – Лукњо / 1700м надморске висине/ 
упознавање са основним техникама ходања уз веома стрму раван; ликовна примењена радионица- 
израда сувенира од органских  материјала 
4. дан: 
 Излет до Бледског језера, посета Олимпијском веслачком центру, вили Јосипа Броза Тита; спортске 
игре, вечерњи програм / музичке столице, натпевавање, лимбо денс, народне игре, надметање у 
свирању на хармоници...  
Начин праћења активности 

Наведене активности праћене су извештајем који су актери поднели директору Школе након 
реализације. Такође, начињен ј е и велики број фотографија и видео записа аматерском камером који 
су преточени у мали филм. 
Показатељи ефекта активности 

Након реализоване посете Словенији, наша сарадња наставила се тако што смо поводом Дана школе 
угостили групу деце из пријатељске школе. Спровели смо обилазак Београда, излет на Авалу, 
обилазак Угледног добра Пољопривредног факултета ``Радмиловац``, Арехолошког  налазишта 
``Бело брдо`` у Винчи... Услед тога што су ученици и наставници показали велику гостропримљивост, 
сарадња је настављена и наредне школске године.Посећивање између наших школа постало је 
традиција.Многа пријатељства настала том приликом негују се како међу децом, тако и међу колегама 
и даље. Постали смо сарадници и размењујемо идеје на свим пољима. 
Остале напомене 

      

Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 
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https://www.youtube.com/watch?v=vVMdHLaKXA4&t=507s 
 
 


