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:

САЈАМ ЗАНАТА И НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ "ЗАНАТИ СУ У МОДИ"
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
"Свети Сава"
Врста установе:
Основна школа
Место установе:
Пожаревац
Школска управа: Пожаревац
Сајт школе:
www.ossvetisavapo.edu.rs
Контакт особа: Светлана Спасић
Телефон школе: 012/223364
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Свет рада
Трајање активности
Вишегодишње
Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда
Носилац активности
Више од 10 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

Циљ ове манифестације је да се кроз представљање старих, нових и уметничких заната, активним
учешћем у радионицама, разменом искустава и дружењем, деца из основних школа и вртића упознају
са овим занимањима.
На Савету родитеља школе и родитељским састанцима, родитељи добијају информације о пројекту
„Занати су у моди“ и могућностима за укључивање. Локална заједница добија информације путем
медија. Средњим стручним школама које образују занатске профиле, обраћамо се мејловима или их
лично позивамо . На исти начин се обраћамо занатским удружењима и организацијама (Удружење
пчелара, Организација „Чаробних руку дела“...)
Концепција Сајма заснива се на укључивању што већег броја родитеља и чланова шире локалне
заједнице у сајамске активности. Родитељи, заједно са својом децом и наставницима, припремају
штандове на којима приказују занате који су део породичне традиције или извор прихода;
представници средњих стручних школа и удружења занатлија, држе предавања и показују ученицима
како се обавља одређени занат, алат који се користи и омогућавају гостима Сајма да се опробају у
улогама занатлија.
Занате представљају ученици у улози занатлија, наставници, родитељи, удружења која окупљају
занатлије и представници средњих школа – ученици са њиховим професорима, које образују занатске
профиле.
Посетиоци Сајма могу :
- путем радионица, да се опробају у обављању одређених заната;
- погледају штандове са презентацијама различитих занимања и изложбе народних и занатских
рукотворина;
- да разговарају са занатлијама;
- да погледају пројекције филмова о старим занатима;
- да учествују у наградним квизовима;
- да погледају постер презентације о занатима;
- да купе предмете који се налазе у продајном делу Сајма.
Начин праћења активности

Све активности везане за припрему и организацију Сајма прате се кроз записнике наставних и
ваннаставних активности, путем фотографија, видео записа, преко организованих активности и
записника Тима за професионалну оријентацију, анкетирањем учесника и гостију Сајма. О Сајму
постоје редовни годишњи извештаји у Извештају о раду школе, као и сачувани текстови из локалних
медија ("Реч народа", "Наша реч" ).Сајам су медијски пропратили и Радио Пожаревац, Е - Браничево,
и САТ – ТВ.
Показатељи ефекта активности

Анкета коју редовно спроводимо са ученицима – учесницима и са гостима Сајма , сведочи о њиховом
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задовољству и значају сајамских активности.
Школама које образују образовне профиле занатског типа, сваке године се јавља све више ученика, а
ове школе нам се саме обраћају са жељом да буду део сајамских активности.
Такође, сматрамо да је показатељ успешности, учешће по позиву, на две конференције:
Учешће на Другој националној конференцији „ Драмско образовање и самообразовање “,
(Уметничко удружење БАЗААРТ), где смо на Базару креативних идеја и постигнућа, представили Сајам
заната „Занати су у моди“, 19.06.2016. године у Дечјем културном центру у Београду.
Учешће на Конференцији „Укљученост родитеља у рад школа и предшколских установа“ –
постер презентација, 12.05.2017. године у хотелу „Метропол“, у организацији Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и Фондације „Темпус“.
Остале напомене

Добробит за ученике, наставнике и заједницу:
На основу вишегодишње организације Сајма, можемо истаћи следеће вредности:
•
омогућава да се негују стари занати, народна традиција и традиционалне вредности;
•
доприноси превазилажењу предрасуда; дискриминаторних ставова и стереотипа према
занатским професијама;
•
развија предузетничке и финансијске компетенције ученика;
•
мотивише на сарадњу све актере школског живота;
•
ствара добру атмосферу у школи и делује превентивно на појаву антисоцијалних облика
понашања;
•
утиче на стварање изузетне климе за дружење и учење;
•
помаже да се развијамо и подстиче самопоштовање;
•
Сајам је такође прилика да млади размисле о будућем позиву или хобију који може да им
представља додатни извор зараде, уколико се определе да старим предметима дају нову сврху, нови
изглед или лични печат.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

www.ossvetisavapo.edu.rs
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