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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: 
„КАД РАЗУМЕМ, ЈА УМЕМ“ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ "Младост" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Врњци, Врњачка Бања Школска управа:Краљево 
Сајт школе: http://www.osmladostvrnjci.edu.rs/ 
Контакт особа:Тијана Симоновић Телефон школе:036/631-885 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Социјалне вештине 
Трајање активности Више месеци 

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:Семинар за ученике 

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Дводневни семинар за ученике седмог и осмог разреда осмишљен је као комбинација power point 
презентација и едукативних радионица. Основни циљ био нам је да упознамо ученике са појмовима 
предсрасуда, стереотипа, дискриминацијом, ненасилним решавањем конфликата - као основним 
средством за функционисање у савременом свету у духу толеранције и прихватања различитости. 
Настојали смо да ојачамо однос међу ученицима и створимо основу за успешну социјалну интеракцију 
и социјалну инклузију, како би се у различитим ситуацијама преиспитивали сопствени ставови о 
другима, у циљу приближавања једних другима. Како би презентовани садржаји били што 
пријемчивији ученицима, обучили смо и вршњачке едукаторе, који су се уз нашу помоћ припремили и 
презентовали предавања и радионице (вршњачки едукатори су прошли семинар најпре искуствено, а 
тек потом кроз обуку за едукаторе). Одржано је укупно четрдесет радионица за све ученике седмог и 
осмог разреда, распоређених у четири комбиноване групе. 
Ученици су били веома мотивисани за овакав начин рада, сарађивали су и међусобно и са водитељима 
семинара. По завршетку семинара сви ученици су добили сертификате о похађању. 
Начин праћења активности 

Свака од активности спроведених током дводневног семинара за ученике праћена је константним 
непосредним увидом водитеља, продуктима рада ученика, фотографијама и видео записима. Семинар 
је био отвореног типа и за наставнике школе који су нам се придруживали у складу са својим 
временом и распоредом. Такође, наставници су учествовали у активностима  заједно са ученицима. На 
крају оба дана семинара, дискутовано је о новостеченом искуству, знањима, вештинама и општем 
утиску, што је такође било и записивано на стикерима или евалуационим листићима за ученике. 
Показатељи ефекта активности 

Ученици су за овакав начин рада били веома мотивисани и задовољни новостеченим искуством. Имали 
су прилику да се међусобно упознају у другачијем светлу и да постану отворенији за поштовање 
различитости, као и за стицање нових познанстава. Успешно су овладали вештинама које могу да 
примењују у свакодневном животу, као што је избегавања конфликата, или проналажење 
конструктивних начина за њихово превазилажење. Обучени вршњачки едукатори су успешно 
извршили свој задатак и сваким наредним наступом били су све бољи. Оно што је такође значајан 
ефекат реализоване активности јесте да је у школи приметно смањен број „неспоразума“ и сукоба 
међу ученицима. 
Остале напомене 

Средствима Екуменске хуманитарне организације из Новог Сада, школа је набавила пројектор и 
флипчарт таблу, што је допринело ефикаснијој и ефектнијој реализацији активности. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

https://www.youtube.com/watch?v=08YUszrvVyA 
 


