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:

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

АКТИВНОСТ
Интеркултуралност
Трајање активности
Више месеци
Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда
Носилац активности
3-5 наставника/стр. сарадника
Област активности

Спољњи
сарадници

Циљ
Активности

Родитељи
Институције образовања
Институције културе
Здравствене институције
Невладине организације
Општина/град
Фирме/предузећа
Нешто друго:
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:

Страна1од2
*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси
искључиво школа која је попунила образац.

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

На ликовним радионицама у периоду од два месеца ученици су израђивали радове на тему
интеркултуралности користећи различите технике. Радови ученика су 21. маја, поводом "Светског дана
културне разноликости за дијалог и развој" били изложени у холу школе. Пристигао је велики број
радова, које је вишечлана комисија школе оцењивала у две категорије - млађи разреди, и старији
разреди. Најбоља три рада из обе категорије били су награђени дипломама и књигама. Ликовни
радови свих ученика су месец дана били изложени за посетиоце и ван школе. Ученици од петог до
осмог разреда су писали и читали литерарне радове на тему интеркултуралности, чиме је употпуњена
изложба и целокупна манифестација. Циљ активности је био да ученици постану свесни постојања
различитости у свету, да се подстакну на разумевање и уважавање туђих потреба и начина живота
ради превазилажења међусобних разлика, и да заједничким деловањем створе климу толеранције која
је у основи интеркултуралности.
Начин праћења активности

Велики број ученика од првог до осмог разреда је показао интересовање за учешће у изложби. Радови
су прикупљани недељама. Настојали смо да их адекватно сложимо и изложимо, водећи рачуна о
равномерној заступљености ученика свих разреда и оба школска места, али и о разноврсности техника
којим су рађени.Радови су били изложени у холу школе, доступни ученицима, запосленима ,
родитељима и свима заинтересованима. Комисија школе је бирала радове који су најбоље одговорили
задатој теми, и исте адекватно наградила.
Показатељи ефекта активности

Ученици су у великом броју одговорили на позив за израду радова - ликовних и литерарних, чиме су
имали прилику да своје слободно време структуирају едукативним и креативним активностима. Могло
се приметити да су ученици били веома задовољни што су имали прилику да њихови радови буду
виђени на нивоу школе, и шире, будући да су недељама са великим интересовањем разгледали своје и
туђе радове.
Остале напомене

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

https://www.youtube.com/watch?v=O8TZwrWgRK8&feature=em-uploademail
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*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси
искључиво школа која је попунила образац.

