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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: 
ИНТЕРКУЛТУРАЛНИ ДАНИ  

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ "Сечењи Иштван" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Суботица Школска управа: Сомбор 
Сајт школе: www.secenji.edu.rs 
Контакт особа: Весна Вајс, директор Телефон школе: 024/525799 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Интеркултуралност  
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности Наведите носиоце активности 

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 

Пројекат општег назива Интеркултурални дани организујемо седам година под различитим називима: 
Етно-дани, Различитост сади, заједништво гради I, II, Интеркултуралност – ставови, знања, 
интересовања ученика (истраживање), Интеркултуралност – заједно у свету различитости I, II, 
Комуникација и интеракција у духу интеркултуралности. Сваке године укључен је различит број 
запослених, у зависности од захтевности пројекта, никада мање од 10 наставника, једне школске 
године је поред седморо наставника у радионицама и једног координатора, било укључено још и 62 
наставика - разредних старешина. Сваке године у пројекат је укључено и око 150 ученика-учесника 
радионица  из виших одељења уз укљученост око 250 ученика нижих одељења.У зависности од 
пројекта, укључени су родитељи у радионичарски рад и као учесници и као предавачи, представници 
националних савета – националних заједница, локалне самоуправе и других образовних институција 
на округлим столовима у разговору о остварености и значају пројеката, представници предшколске 
установе, културно-уметничких друштава на завршним приредбама у оквиру пројекта, ученици 
братских школа из региона (Мађарска, Румунија) и истакнути произвођачи и занатлије на изложбама у 
оквиру пројеката, као и Покрајиски секретаријат за образовање и невладине организације (Екуменска 
хуманитарна организација – ЕХО, Центар за образовне политике, Фонд за отворено друштво Србије) у 
пружању материјалне помоћи за остварење пројеката као и обуке за аналитичко истраживање 
пројекта (Центар за образовне политике), те локални медији у промовисању пројеката и извештавању 
о њима.Општи циљ пројекта је сензибилизација ученика ОШ „Сечењи Иштван“ и њихових родитеља, 
наставника и шире локалне заједнице за прихватање културалних различитости и изградњу става који 
наглашава неопходност међусобне интеракције и омогућава могућност комуникације и међусобног 
упознавања различитости, уз развој интеркултуралне комуникативне компетенције целе заједнице. 
Овим пројектом подстиче се упознавање, разумевање, поштовање другачијих култура и начина 
живота и производи интеркултурална осетљивост; циљно се отклањају предрасуде, стереотипи и 
дискриминација, а подстиче толеранција и живот једних са другима. 
Сви досадашњи пројекти реализовани су кроз радионичарски рад уз учешће ученика, наставника, 
родитеља и других заинтересованих поједнинаца из шире друштвене заједнице. Радионице су 
углавном биле реализоване из следећих области: језик и култура различитих народа, музика 
различитих народа, обичаји, ношња и гастрономија различитих народа, историја и географија 
различитих народа, уз посету разним институцијама у граду од важности за саму тему пројекта, као и 
гостовања поједнаца, представника националних заједница који су дали свој допринос упознавању са 
темом. Већина пројеката завршавана је централном свечаношћу која је сублимирала научено и 
усвојено на радионицама, као и округлим столовима на којима су пројекти представљани широј 
јавности, сумирани резултати рада из ове области и добијани подстицаји за нове идејне пројекте. 
Након неколико остварених интеркултуралних пројеката извршено је и аналитичко истраживање о 
ставовима, знањима и интересовањима ученика у вези са интеркултуралношћу, како бисмо 
евалуирали сопствене стратегије и одредили даље правце деловања на овом пољу. Издали смо и 
приручник: Мали водич за неговање интеркултуралности у основној школи, као путоказ за остварење 
интеркултуралних комуникативних компетенција на основу нашега искуства.Једном се овом нашем 
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пројекту придружио делом и Национални савет буњевачке националне мањине својим пројектом: 
Божић у духу интеркултуралности, те је на две радионице представљена култура Буњеваца и божићни 
обичаји уз израду украса за божићни колач. 
 
Начин праћења активности 

Видео записи, фотографије, анкетирање учесника пројеката, извештавања у медијима 

Показатељи ефекта активности 

Заинтересованост ученика и родитеља за учешће у радионицама, спроведено истраживање, 
посећеност завршне свечаности и округлог стола као степен заинтересованости заједнице.На основу 
добијених истраживачких резултата стекли смо увид у потребу одређених измена у наредним 
пројектима; добили смо информације које нас усмеравају у решавању одређених проблема; на 
округлим столовима анализе пројеката увек донесу неке нове предлоге и теме за наредне пројекте. 
Једне године се први пут нашем пројекту прикључио и један други пројекат (Буњевачког националног 
савета), што је новина у нашем вишегодишњем интеркултуралном раду.  
Остале напомене 

Овим пројектом стиче се добробит за све наведене учеснике пројекта: смањење осећаја страха 
приликом контакта са другим културама, сазнање о обичајима и традициоалном понашању припадника 
других култура, боље разумевање и властите културе,спремност да се прихватају различитости, 
спречавање интеркултуралних конфликата у школи и широј заједници, развијање позитивног 
понашања према другима и разумевање суштине сарадње са другима. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

 
- линкови за фотографије: 
http://www.secenji.edu.rs/desavanja/zavrsna-priredba-projekta-razlicitost-sadi-zajednistvo-gradi 
http://www.secenji.edu.rs/desavanja/razlicitost-sadi-zajednistvo-gradi-2-deo 
http://www.secenji.edu.rs/desavanja/etno-dani-u-nasoj-skoli-od-14-do-22-2-2014-godine 
http://www.secenji.edu.rs/desavanja/interkulturalni-dan 
http://www.secenji.edu.rs/desavanja/zavrsen-projekat-o-interkulturalnosti 
 
- линкови у медијима: 
https://www.subotica.info/tagovi/os-secenji-istvan 
https://yueco.rs/komunikacija-interakcija-u-duhu-interkulturalnosti/ 
https://www.subotica.com/vesti/u-os-secenji-istvan-realizovan-projekat-razlicitost-sadi-zajednistvo-gradi-
id22706.html 
 
Пдф издање нашег истраживања: 
http://www.cep.edu.rs/public/Nastavnici_-_refleksivni_istrazivaci_inkluzivne_obrazovne_prakse1.pdf 
 
 
 


