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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: 
МЕЂУНАРОДНИ ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Основна школа “Вук Караџић” 
Врста установе: Основна школа 
Место установе:  Крушевац Школска управа: Крушевац 
Сајт школе: www.osvukks.edu.rs 
Контакт особа: Зорица Капор Телефон школе: 037 447-410 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Интеркултуралност  
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици школе у сарадњи са ученицима школе/ла из иностранства 

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:       

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 

Тим за Међународни дечији фестивал основан је 2013. године и сваке године се број чланова увећава. 
Организација фестивала почиње креирањем програма фестивала и поделом задужења члановима 
тима. Активности чланова тима су: анимирање ђака за пријем гостију, организовање родитељског 
састанка, анимирање градских предузећа за донирање новчаних средстава, организација смештаја 
колега, осмишљавање радионица, припрема школе за пријем гостију, организација главне приредбе у 
позоришту, организација излета, организација спортског дана, посета партнерских школа, обилазак 
града, посета музеју, пријем код градоначелника, дефиле учесника, игранка, додела диплома, 
еваулација и испраћај гостију. 
Начин праћења активности 

 Фото студио “Ричи” прати све догађаје, фотографије и снимци се на крају припремају на цедеу за све 
учеснике, продукти са радионица, постери, позивнице, захвалнице и сертификати, локални медији 
прате догађаје,извештај о реализацији програма Фестивала и извештај о активностима чланова Тима.  
Показатељи ефекта активности 

Повећана заинтересованост ученика да учествују на следећем фестивалу, заинтересованост јавности 
за догађај, повратне информације учесника фестивала, интересовање других школа из града за 
учешће у организацији и активностима фестивала.Наставак пријатељства путем породичних 
посећивања у приватној режији. 
Остале напомене 

      

Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

http://www.rtk.rs/?p=81000 
http://www.rtk.rs/?p=89268 
https://www.krusevac.rs/sr_cir/ks-info/vesti/7190-5deciji-festival-pesme-i-igre.html 
http://krusevac.link/2017/10/13/peti-medjunarodni-deciji-festival-pesme-i-igre/ 
http://krusevacgrad.rs/v-medjunarodni-festival-za-decu-utisci-i-dogovori-za-novo-druzenje/ 
 


