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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: 
ШКОЛСКИ ОРКЕСТАР 

 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 Моралне вредности  
Трајање активности Целогодишње 

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: појединци - пријатељи школе 

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 

Рад школског оркестра огледа се у споју културних, хуманитарних активности и у програму подршке 
осетљивим групама. Идеја је да се у рад оркестра поред ученика укључе и наставници, родитељи и 
шира локална заједница како би се образовно-васпитни рад проширио и на овакав вид сарадње. 
Такође су у оркестар укључени и ученици из осетљивих група којима је потребна подршка 
укључивања у заједницу (ученици из социјално депривиране средине Десетак наставника (међу 
којима и директор и заменик директора) свира са ученицима, родитељима ученика и пријатељима 
школе у школском оркестру. Шандор Тамаш, наставник музичке културе и диригент оркестра је један 
од главних водитеља овог пројекта.У пројекту учествује 32 ученика нижих и виших разреда и на 
српском и на мађарском наставном језику, као и родитеља (међу којима и једна бака и дека), четири 
пријатеља школе (међу којима је и координатор за инклузију Рома Града Суботица) заједно са 
ученицима и наставницима школе свирају у оркестру, наступају на свим концертима и јавним часовима 
оркестра промовишући сарадњу школе (ученика и наставника), родитеља и локалне 
заједнице.Оркестар постоји већ осам година, први пут је у саставу ученика и наставника свирао на 
представљању писца за децу, Саше Божовића, у организацији школе 2012. године, а у саставу са 
родитељима и пријатељима школе је комплетан две године откада наступа на концертима и јавним 
часовима. Општи циљ је омогућавање свим ученицима школе и посебно ученицима којима је потребна 
подршка укључивања у заједницу (ученици из социјално депривиране средине којима је најчешће због 
бриге о егзистенцијалним проблемима ускраћена могућност бављења музиком) ширег музичког 
образовања, као и повезивање школе, родитеља и шире локалне заједнице у циљу промовисања 
сарадње у области музике и организовања културних и хуманитарних активности. Васпитни аспект 
циљ је да школа буде као образац успешног друштвеног живота у којем сваки ученик стиче 
самопоуздање, развија креативност, одговорност и тимски дух уз радост музицирања. Начин  
реализације:Редовне оркестарске пробе и наступи на приредбама, концертима у граду (земљи) и 
иностранству, на хуманитарним и културним манифестацијама, уз широки музички репертоар који 
укључује интеркултуралне музичке обрасце, али и класичну и модерну музику). Први пут је оркестар у 
саставу са ученицима и наставницима наступио 2012. на представљању песника за децу Саше 
Божовића, чијих је више од 100 песама компоновано од стране познатих српских композитора за децу. 
У скорије време, оркестар је одржао хуманитарни концерт за две своје ученице и сакупио средства за 
лечење ученице, односно обнову у пожару страдале куће ученице. Том приликом, поред родитеља, 
ученика,  наставника и пријатеља школе који су свирали, наступила су са другим певачима и два 
родитеља који су били вокални солисти. Такође, оркестар је наступао и са познатим суботичким 
вокалним солистом на његовом концерту у хуманитарне сврхе, наступао је у Мађарској на бербанским 
данима и одржао, такође у Мађарској, јавни музички час. У припреми је наредни концерт који ће бити 
у обновљеној Синагоги у Суботици.Започета је и сарадња са композитором Ференцом Ковачем, на 
извођењу дечје опере која ће се на пролеће следеће године окончати.  
Начин праћења активности 

Видео записи и фотографије, чланци у медијима 
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Показатељи ефекта активности 

Музичка оспособљеност оркестра за наступе, прикупљена средства на хуманитарним концертима, 
реакција публике и посећеност концерата, одјек у медијима. Успешност музицирања и остварених 
пројеката су подстицај за нове наступе, јавне часове, хуманитарне концерте и прилив нових чланова. 
Остале напомене 

Ученици стичу музичко образовање, самопоуздање, развијају одговорност и осећај за тимски рад; 
наставници и ван учионице стварају подстицајно образовно и васпитно окружење и у истој улози са 
осталим члановима оркестра промовишу музичку културу и уметност; заједница добија образац 
успешног удруживања ученика, просветних радника, родитеља и представника локалне заједнице на 
пољу уметности и социјалног активизма и постаје пример успешне друштвене средине. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

 
- линкови са фотографијама са разних наступа: 
http://www.secenji.edu.rs/desavanja/orkestar-skole-odrzao-humanitarni-koncert-za-loru-i-maju 
http://www.secenji.edu.rs/desavanja/nas-orkestar-u-madjarskoj 
http://www.secenji.edu.rs/desavanja/orkestar-na-koncertu-vino-i-gitare 
http://www.secenji.edu.rs/desavanja/nas-orkestar-na-berbanskom-balu-u-tompi 
  
- линкови снимака наступа:  
https://www.youtube.com/watch?v=5TqzOmOUfbY&t=53s 
https://www.youtube.com/watch?v=7stObIQlZ_4 
https://www.youtube.com/watch?v=3xHYExbjqIQ 
https://www.youtube.com/watch?v=v-MOp9BPd9U 
https://www.youtube.com/watch?v=bTDovP5ArOE 
https://www.youtube.com/watch?v=5iEtmBXtEd0 
- линкови медија у којима се писало о наступима оркестра: 
https://www.subotica.com/vesti/odrzan-humanitarni-koncert-za-ucenice-os-secenji-istvan-id29309.html 
http://istarski.hr/node/43144-odrasli-smo-uz-njih-orkestar-u-subotici-svirao-kud-idijote-video 
http://www.021.rs/story/Info/Vojvodina/167038/VIDEO-Kada-suboticki-osnovci-sviraju-KUD-Idijote.html 
https://www.subotica.com/vesti/sasa-bozovic-u-subotici-id10511.html 
https://www.youtube.com/watch?v=AdPQVY6tZrU 
https://www.subotica.com/fotografije/album-71134-gradska-kuca-velika-vecnica-humanitarni-koncert-
orkestra-os-secenji-istvan/ 
http://yueco.rs/odrzan-humanitarni-koncert-orkestra-os-secenji-istvan/ 
http://tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=3131&slider=off&lg=sr 
http://www.gradsubotica.co.rs/vino-i-gitare-humanitarni-koncert/ 
 
 
 


