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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: 
ВАШАР ЈЕЗИКА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Филолошка гимназија 
Врста установе: Гимназија 
Место установе:  Београд Школска управа: Београд 
Сајт школе: filoloska_gimnazija@yahoo.com 
Контакт особа: Милош Прајзовић Телефон школе: 2185-841 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Интеркултуралност  
Трајање активности Вишегодишње 

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:       

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 

Последњег дана школске године, ученици и професори Филолошке гимназије организују Вашар језика, 
својеврсну смотру ђачког умећа у свим областима уметничког стваралаштва и образовних активности 
уопште.  
 У Филолошкој гимназији изучавају се: енглески, француски, руски, немачки, италијански, 
шпански, латински, старогрчки, јапански, кинески и наравно, српски.  
 Сваки од ових језика, тог последњег дана школе представљен је једним штандом. Штандови се 
постављају у дворишту школе, изузетно у холу, ако су временске прилике неповољне. Сваки штанд 
постављају, украшавају и сређују ученици првог, другог и трећег разреда сваког језика. Ученици 
четвртог разреда се тада припремају за пријемни испит.  
Први Вашар језика, одржан је школске 2008/2009. године, тако да ће ове школске 2017/2018. године 
бити одржан јубиларни десети по реду. 
 Штанд се украшава тако што се истичу основне одлике културе народа чији се језик изучава, са 
нагласком на задату тему која се мења сваке године. 
 Неке од тема претходних година биле су: приповетка, сликарство, музика, бајка, позориште ...  
Начин праћења активности 

Резултат свега је велика посећеност. Можемо слободно да кажемо да кроз школско двориште у време 
Вашара, продефилује више од 500 гостију, пријатеља, рођака, бивших ученика,... а медији често, све 
то забележе: РТС, Студио Б, Политика, Српска научна телевизија 
Показатељи ефекта активности 

Велика посећеност садашњих и бивших ученика наше школе као и професора и пријатеља и 
родитеља.  
Остале напомене 

Оно што је најважније и што треба посебно нагласити је да  тај Вашар језика заправо организују сами 
ученици. Тачно је да постоји један професор координатор, који све надгледа, да многи професори 
активно учествују у припреми, било уређујући сам штанд, било припремајући кулинарске 
специјалитете, било радом са ученицима који певају, глуме, али професори само помажу и усмеравају, 
а конкретна организација, иницијатива, одвијање активности, спровођење идеје у дело, све је то 
остављено ученицима да они сами брину и свему томе.  
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

https://youtu.be/H3ejt2LthtE 
 


