
Страна 1 од 2 
*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси 
искључиво школа која је попунила образац. 

 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: 
ВЕЛИКИ РАТ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Шеста београдска гимназија 
Врста установе: Гимназија 
Место установе:  Беогад  Школска управа: Београд 
Сајт школе: www.vigimnazija.edu.rs 
Контакт особа: Раде Зејак, директор Телефон школе: 0112412686 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Интеркултуралност  
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности 1-2 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 

Основна идеја је да се из вишеструког фокуса, а у контексту светског обележавања 100 година од 
Великог рата, прате догађаји са почетка, током Првог светског рата, па до његовог завршетка, 
укључујући и Мировну конференцију. Повезују се и тумаче историјске чињенице и књижевна фикција 
са циљем развијања свеобухватнијег аналитичко-синтетичког приступа, којим се, из мозаика 
истраживачке грађе, маркира и декодира диктат једног историјско-друштвеног контекста, али и сам 
живот и његова трагичност у свим димензијама људског делања. Истражује се обимна фактографсака 
грађа (догађаји, личности, места) и модели њене трансформације у литерарни контекст (нарација, 
карактеризација, метафоризација, интертекстуалност, документарност). Књижевни извор су дела из 
школске лектире али и препоручена и одабрана дела домаће и стране књижевности изван програма. 
Током реализације пројекта, отворене су и истраживане многобројне могућности за међупредметне 
компетенције (ликовна култура, биологија, медицина, физичко васпитање, војне науке, природне 
науке). 
Начин праћења активности 

Ученицима се помаже у проналажењу, систематизацији и обради историјских чињеница, препоручује 
се примарна и секундарна литература (књижевна и историјска) и пружа помоћ за разумевање 
стручних извора, организују се предавања еминентних стручњака и посете установама културе са 
садржајима о Великом рату. На крају сваке школске године, у оквиру које пројекат увек има радни 
поднаслов, ученици презентују резултате истраживачког рада.  
Показатељи ефекта активности 

Ученици индивидуално раде, развијају своја интересовања, проширују сазнања и развијају своје 
вештине. 
Професори прате интересовање својих ученика, усмеравају њихове вештине и подржавају идеје. 
Заједница добија друштвено одговорне појединце, са однегованим историјским сећањем, снажним 
културним идентитетом и младе људе спремне да буду носиоци разноликих активности у контексту 
општег социјалног напретка. 
Остале напомене 

До сада је на пројекту било око 40 ученика. Они се смењују на годишњем нивоу. Старија генерација 
уводи и припрема млађу за даљи рад на пројекту. 
Пројекат равноправно воде 
Др Данијела Вујисић и Драгана Мишић, професори Шесте београдске гимназије 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

www.velikirat.vigimnazija.edu.rs  
 


