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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: 
„ПОМОЋНИЦИ ДЕДА МРАЗА У АКЦИЈИ“ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Основна школа ,,Мирко Јовановић“ 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Крагујевац Школска управа:Крагујевац 
Сајт школе: http://www.osmjovanovic.rs/ 
Контакт особа:Кристина Влајовић и Драгана 
Зарков Телефон школе:034-304-200 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Моралне вредности 
Трајање активности Месечно 

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 

1.Кићење новогодишњих јелки: за главни хол школе, Наставничку канцеларију; реализатори: чланови 
Ученичког парламента (УП) и Вршњачког тима (ВТ) и ученици из осетљивих група; 
2.Промовисање и продаја новогодишњих честитки, прослеђених од стране Црвеног Крста; реализатори: 
чланови УП-а и ВТ-а; 
3.Писање Писма жеља Деда Мразу: на радионици су ученици из УП-а и ВТ-а у пару са ученицима из 
осетљивих група радили на писању писма жеља Деда Мразу.  
4.Организација хуманитарне акције: недељу дана су прикупљани школски материјал, средства за 
хигијену, гардероба и слаткиши у холу школе. 
5.Прављење и уручивање пакетића деци из осетљивих група. 
6.Учествовање у организацији, и реализацији новогодишњег концерта и прикупљању средстава за 
социјално угрожене ученике. 
Начин праћења активности 

Фотографије, продукти са радионица, извештај ментора УП-а и ВТ-а.  
Показатељи ефекта активности 

Начин вредновања: разговор и евалуација са ученицима – учесницима након сваке активности. Због 
позитивне промене до које је дошло, активности су имплементиране у: 
1.Годишњи план рада школе кроз планове УП-а и Вт-а, Тим за инклузивно образовање, Тим за социјалну 
заштиту, Тим за самовредновање, област Подршка ученицима.  
Остале напомене 

Била је потребна подршка колега, односно одељењских старешина, јер су се преко одељењских 
старешина прикупљале информације о деци из осетљивих група.  
Начини: свакодневни договори и консултације о начинима реализације активности. 
Материјална: штампање обавештења, куповина украса,  декоративних украсних и употребних предмета 
и папира у боји. Куповина слаткиша, школског прибора и средстава за хигијену- буџет школе. 
Стручна и консултативна подршка: сарадња са члановима Тима за подршку ученицима; Тимом за 
инклузивно образовање и родитељима ученика. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1762935593726830&set=pcb.1762938637059859&type=3&theater 
 


