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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: 
ЧАРОЛИЈА У КРУГ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Свети Сава 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Пирот Школска управа: Ниш 
Сајт школе: http://svetisavapirot.edu.rs/ 
Контакт особа: Ирена Манчић Телефон школе: 010/312-440 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Животна средина  
Трајање активности Целогодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности Више од 10 наставника/стр. сарадника 

Спољњи 
сарадници 

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

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: Пројекат 

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Главни циљ пројетка „ЧАРОЛИЈА У КРУГ“ је развијање свести о потреби и могућностима личног 
ангажовања у заштити животне средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и 
права будућих генерација на очувану животну средину  
Васпитни аспект циља:Упознавање појма и основних елемената животне средине; 
Уочавање и описивање основних појава и промена у животној средини; 
Уочавање и описивање појава које угрожавају животну средину; 
Развијање одговорног односа према себи и према животној средини; 
Развијање навика за рационално коришћење природних богатстава; 
Развијање радозналости, креативности и истраживачких способности; 
Разумевање појава везаних за непосредну животну средину; 
Препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини (квалитет воде, 
ваздуха, земљишта, хране, биљног и животињског света); 
Уочавање узрочно-последичних веза у животној средини; 
Уочавање узрочно-последичних веза у животној средини извођењем једноставних огледа; 
Васпитавање ученика да чува и уређује простор у коме живи и учи; 
Стицање навика одговорног понашања према животињама; 
Развијање интересовања и способности за активно упознавање и чување животне средине; 
Решавање једноставних проблем-ситуација - самостално и у тиму; 
Развијање правилног става и критичког мишљења.  
Начин реализације:Радионице су осмислили реализатори програма, а деца и њихови родитељи су 
активно учествовали у њиховом извођењу. Усвајали су знања и вештине и на паметно забаван начин 
бринули о свему што их окружује. 
Учећи о екологији и заштити животне средине деца су стекла навике које ће примењивати до краја 
живота. Ако деца од малих ногу науче да поштују и брину о свету у коме живимо, односно о биљним и 
животињским врстама на нашој планети они ће допринети да се тај свет сачува и за будуће 
генерације. Другим речима, залагаће се за заштиту природе. 
Природна добра планете Земље састоје се од биљака, животиња, земљишта, воде, ваздуха и људи. 
ЗАЈЕДНО чинимо део планетарног екосистема, а реч заједно је можда овде и најважнија реч. Све што 
људи чине утиче на свет у коме живимо. Људи имају моћ да уништавају и стварају.  
Зато је наш циљ био  да од малена научимо децу да стварају, брину о животној средини, али и да је 
поштују. Како би деца једног дана постала део заједнице која брине о животној средини потребно је 
да истражују свет природе који их окружује, како би се емотивно везала за њега.  
Нашазамисао је била да креативним радионицама покажемо деци како да својим поступцима чувају 
животну средину. Одржане су многе радионице и кроз њих је обележено више од 40 еко дана .Сваки 
наставник на почетку школске године одабрао 4 еко дана која ће реализовати током године са својим 
разредом,обавезујући се да након одржане активности сачини кратак извештај са свим важним 
подацима о одржаној активности.Извештај се даље обављује на сајту школе и фб страници.Посебно 
успешне и масовне активности промовишу се и медијски.    
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Начин праћења активности 

Сајт школе, извештаји, фотографије,видео записи,школска архива 

Показатељи ефекта активности 

Резултати реализатора програма у вишегодишњем праћењу области едукације деце и одраслих кроз 
различите пројекте који су уско везани за тему  показују  да је циљ лако остварити  ако се деца 
заинтересују пре свега за сопствену будућност, јер избор бриге о животној средини као опције значи 
директни утицај на стање животне средине у сопственом граду, а тиме и на стварању услова за БОЉУ 
БУДУЋНОСТ.Директни посредници су обучени наставници који: 
-афирмишу ученике да воле ову област и радо учествују у активностима 
-повећавају   мотивацију 
-омогућавају  индивидуализацију према склоностима,жељама и афинитетима 
-пружају  прилику  деци да се оспособљавају за очување животне средине од најранијег узраста 
-отварају другачије перспективе у организацији наставе и ваннаставних активности 
Остале напомене 

ОШ,,Свети Сава“ је прва школа у пиротском округу која је ушла у међународни програм Еко школа. 
Учећи о екологији и заштити животне средине деца стичу навике које ће примењивати за цео живот. 
ОШ,, Свети Сава“  се укључила у програм Еко школе од маја месеца 2015. године и од тада је предано 
развијала и подизала еколошку свест, не само у школи, него и шире. На основу одлуке савета 
Фондације за еколошку едукацију (Foundation for Environmental Education) у школској 2016/2017. 
години 23 васпитно-образовне установе у Србији стекле су статус међународне Еко-школе, за наредне 
две године. Светосавци су у Параћину,  10.новембра  добили највеће међународно признање које 
добијају школе из екологије, ЗЕЛЕНУ ЕКО ЗАСТАВУ за достигнућа у спровођењу и унапређивању 
образовања о одрживом развоју и сталном побољшању по питањима животне средине у самој школи и 
њеној широј околини. 
За свој рад у оквиру програма Еко-школе награђена је многобројним националним наградама од којих 
су најзначајније прва награда у „Еко пакет“ пројекту. Школa се највише истакла у изради креативних 
скулптура од употребљене тетрапак амбалаже и награђена je првом наградом у вредности од 100 000 
динара. Направљене су дивне скулптуре у духу ширења олимпизма. Наши суграђани били су у 
прилици да виде радове у хали, ,Кеј” приликом доласка олимпијског пламена. Компанија Тетра Пак 
Production наградила је и најбоља три појединачна рада. Од тога прве награде су освојили ученици 
наше школе. Новац који су добили од награде уложили су у изградњу учионице на отвореном. 
На конкурсу ,,Млади еко репортери“ ученице шестог разреда су освојиле 3. место у Србији у 
категорији филма за свој рад  „Save our promenade!”. У свом раду су показали Кеј и  омиљено место 
Пироћанаца за шетњу. На основу анализе целокупног рада и достигнућа у пројекту ВИП 
Екомотивација,ТИТУЛУ СРЕБРНОГ ЕКОМОТИВАТОРА освојила је наша школа, дајући велики допринос 
за чистију и здравију животну средину и показујући кроз заједничке активности са локалном 
заједницом, мед 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

http://svetisavapirot.edu.rs/?page_id=835 

 


