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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: 
ГДЕ ГОД НАЂЕШ ЗГОДНО МЕСТО, ТИ ДРВО ПОСАДИ  

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Никодије СтојановићТатко 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Прокупље Школска управа:Ниш 
Сајт школе: nstatko.edu.rs 
Контакт особа:Оливера Ракић Телефон школе:027/321-698 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Животна средина 
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици I циклуса 

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 

-На часу Света око нас, приликом обраде делова биљака, јавила се жеља о подизању засада воћњака 
у школском дворишту.  
-Упознали смо родитеље са идејом и затражили помоћ.  
-Подржали су нас и узели учешће у реализацији, oбезбедили саднице и потребан алат за садњу. 
-Консултовали смо родитеље и пољопривредне стручњаке када је најбоље извршити засад.  
 -Осим родитеља, подршку и учешће узела једиректорица школе.  
-Договор је да наредне генерације воде бригу о воћњаку и наставе са садњом.  
   Овом акцијом смо желели да скренемо пажњу свих, да су биљке важан део наших живота и да смо 
свесни њиховог значаја. 
   Акција је изазвала медијску пажњу, Топличке вести и Курир вест су објавиле електронским путем, 
Блиц у штампаном издању.  
   Медијска подршка нам је показатељ да је циљ акције препознат и на прави начин презентован 
аудиторијуму. 
 
Начин праћења активности 

Активности су фотаграфисане, фотографије су дате на линку у приказима активности где се налазе и 
чланци који су објављени у штампаним и електронским медијима. 
 
Показатељи ефекта активности 

   Успешност акције, није мерљива сад и одмах. 
   Исходи ће бити видни кроз одређени низ година ,када стечено знање оваквим начином рада, буде 
имплементирано у живот, када постане саставни део живота ученика, који ће стечено знање 
примењивати и преносити на околину и потомке. Стечено знање треба да постане саставни део 
личности а не нешто што се може проценити и вредновати тренутно. 
   Акције је улагање у будућност и будућа покољења.  
 
Остале напомене 

 -Добробит ове акције је вишсетрука, осим за ученике она је од значаја за локалну заједницу и за 
ширу друштвену заједницу. Развој еколошке етике је нешто што је у од посебног значаја за целу 
планету, с обзиром на темпо загађења свеопште животне средине и стварања ефекта стаклене баште, 
који јепроблема савременог друштва. 
 -Учешћем у припреми и реализацији акције ученици схватају повезаност живе и неживе природе на 
очигледном примеру. Уче, мере заштите природних ресурса, значај еколошких акција и њихову 
добробит како за људе тако и за животиње. 
 -Локалној заједници, друштву уопште, ова акција пружа друштвено одговорне и еколошки освешћене 
чланове.  
 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 
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https://drive.google.com/file/d/1QqDao6fsy51bpG0NCzKHOmzlbjz46qit/view?usp=sharing 
 


