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:

ЧИТАЛИШТАНЦЕ ПРОСЛАВЉА ДЕСЕТИ РОЂЕНДАН
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ОШ „Стеван Мокрањац“
Основна школа
Кобишница

Назив установе:
Врста установе:
Место установе:

Школска управа: Зајечар

Сајт школе:
Контакт особа: Анђелка Баланесковић

Телефон школе: 019550015

АКТИВНОСТ
Култура
Трајање активности
Вишедневно
Ученици обухваћени активношћу Ученици једног одељења
Носилац активности
1-2 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:
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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

Представа је припремљена наменски за прославу 10 година постојања креативно-едукативног кутка на
дечијем одељењу НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „Доситеј Новаковић“ у Неготину. Представа је припремљена
по улогама. Подела текстова је извршена тако да не оптерети поједине ученике. Деца су према својим
могућностима и физичком изгледу добила улоге. Битно је истаћи да су сви ученици у разреду били
ангажовани и имали своју улогу. Ученици су учили текстове из бајки, извођење тих текстова
истицањем поступака понашања и особина појединих ликова, гласом, покретом и понашањем на сцени
и односом према гледаоцима. Главни лик је књига. Из књиге излазе ликови: Црвенкапа, Петар Пан,
Звончица, Цврчак и мрави, Снежна краљица, Маша и меда, краљ и краљица. Уз текст је уклопљена
адекватна музика, а у зависности од улога и костими. Аутор представе Даниела Пејчић.
Начин праћења активности

Конкретизација васпитно-образовних задатака. Повезаност наученог и доживљеног у бајкама са
животним, радостним тренуцима, прославом рођендана, кроз позитивно понашање и уважавање
других личности.
Показатељи ефекта активности

Ученици су кроз представу научили да се друже са књигом, научили позитивне вредности рада и
помоћи у свакој ситуацији. Научили су да се радују са другима, а и да помажу другима. Да се заједно
радују, прослављју рођендан и веселе. Библиотека је за своје кориснике имала свој програм
осмишљен за ту прилику. Читалиштанце је било препуно, а ученици презадовољни.
Остале напомене

Увођење ученика у доживљавање, разумевање и усвајање осећања изражених у текстовима.
Неговање љубави према књизи, библиотеци. Мотивисање ученика за читање.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

O.Š KOBIŠNICA - PROSLAVA 10 GODINA NEGOTINSKOG ČITALIŠTANCETA – линк на youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Pr0woExWM1k
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