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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: 
КОЈЕКУДЕ СРБИЈОМ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Шеста београдска гимназија 
Врста установе: Гимназија 
Место установе:  Београд Школска управа: Београд 
Сајт школе:       
Контакт особа: Сузана Лазовић Телефон школе: 0113809363 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Традиција  
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више школа 

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: Мултидисциплинарни, научно-образовни, истраживачки пројекат 

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Пројекат је реализован у периоду 2004 -2006. и представља истраживачки, научно-образовни, 
мултидисциплинарни пројекат који је процес учења изместио из учионице и показао да ученици и 
наставници у тимском раду и кроз истраживања из различитих области ( етнологија, географија, 
историја, биологија, хемија, психологија, ликовно стваралаштво, музика, књижевност, страни језици-
немачки, енглески, руски, француски, електронски графички дизајн и мултимедија, графички дизајн, 
фотографија и видео запис, новинарство, организација, маркетинг, предузетништво-ученичка 
компанија) имају капацитете да направе први мултимедијални, путописни водич кроз Србију. 
 
Пројекат је реализован по тимовима за различите области, а ученици су се према својим афинитетима 
и интересовањима укључивали у рад тима. Број ученика у тиму није био ограничен. На путовањима су 
били заступљени сви тимови са одређеним бројем представника. За дестинације смо бирали места која 
су била ван планираних школских екскурзија. 
  
Свака етапа пројекта је реализована у три фазе: 
1.Путовање и боравак ученика – представника различитих тимова, у месту и на околним локалитетима 
у време неке манифестације (Мокрин – „Туцијада“, Кучево – „Хомољски мотиви“, Аранђеловац – 
„Мермер и звуци“, Сремски Карловци – „Карловачка берба“, Врање – „ Борина недеља“, Бајина Башта 
– „Дани Раче украј Дрине“, Смедерево – „200 година прве српске Скупштине“). Припремна фаза је 
претходила сваком путовању и у њој је сваки тим припремао материјал неопходан за прикупљање 
информација на терену у зависности од области свог истраживања. Домаћини и водичи нашим 
ученицима били су ученици школа из тих места који су такође били задужени за одређену област. На 
тим путовањима прикупљани су подаци о локалним манифестацијама и стицана су нова сазнања о 
месту (приче, анкете, узимани узорци воде, фото, видео и аудио записи, специфичности биљног и 
животињског света, специфичности у одрастању адолесцената у различитим срединама, музика тог 
краја,...). 
2.По повратку у школу сваки тим је обрађивао и систематизовао прикупљени материјал уз даље 
истраживање теме и уз помоћ наставника ментора. 
3.Обрађени материјал се представљао осталим ученицима, наставницима, гостима из школа које су 
биле домаћини на путовањима и другим гостима –родитељима, представницима локалне заједнице, 
медијима на мултимедијалним презентацијама, свако место у очима ученика Шесте. 
 
На крају двогодишњег путописно-истраживачког пројекта КОЈЕКУДЕ СРБИЈОМ, направљен је 
мултимедијални ЦД на којем је систематизован и презентован материјал који су прикупили и обрадили 
ученици Шесте током пројекта. У изради, промоцији и маркетингу ЦД-а укључена је ученичка 
компанија „VIzijaBG“ формирана у оквиру Достигнућа младих. Српску делегацију у раду 
13.интернационалног омладинског кампа “Лазурниј 2006.” сачињавали су управо  
ученици Шесте београдске гимназије учесници пројекта „Којекуде Србијом“ и компаније „VIzijaBG“. 
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Начин праћења активности 

Изложбе фотографија, мултимедијалне презентације, видео записи, мултимедијални ЦД 

Показатељи ефекта активности 

- Бројност учесника–ученика. 
- Бројност професора и тимова из разних области. 
- Остварена атмосфера тимског рада у тимовима које чине ученици и професори. 
- Остварена повезаност између тимова за различите области. 
-Мултидисциплинарност и мултимедијалност сваке презентације. 
-Бројност аутентичних фотографија, филмова, текстова, производа, чији су аутори ученици и њихови 
професори. 
- Посећеност јавним презентацијама резултата путовања и истраживања. 
- Гостовање на медијима са циљем презентовања пројекта широј популацији- ученици, ментори, 
аутора  
- Посећеност вебсајта. 
- Тираж издате публикације. 
- Маркетинг тим је спровео анкету за евалуацију пројекта „Којекуде Србијом“ у циљу испитивања 
евентуалног наставка и закључак је да је међу анкетиранима постојало велико интересовање за 
наставак и проширивање пројекта( око 90% анкетираних).  
 
 
Остале напомене 

1. Подршка у реализацији пројекта: 
   
Подршка је била неопходна, али смо током реализације наилазили на разумевање свих којима смо се 
обраћали - родитеља, локалне заједнице, институција, компанија – приватних или државних, јер је у 
периоду када је пројекат реализован то био пионирски подухват наставника ентузијаста, који су имали 
жељу да опробају себе у новим методама и изађу са својим ученицима из школске клупе. Помоћ нису 
биле донације у новцу већ нпр. обезбеђен превоз, омогућена израда фотографија, оброци за децу, 
улазнице за одређене објекте, смештај деце, штампање омота за дискове,итд. Подршка саме школе у 
обезбеђивању инфраструктуре (школске просторије за рад тимова, канцеларијски материјал, техничка 
опрема за припрему и обраду података, приступ Интернету, опрема и простор за презентовање) 
 
2. Начин коришћења резултата за нове активности: 
  
Идеја је била да се повежемо са дијаспором и да се ЦД као едукативни материјал дели нашој деци у 
дијаспори. ЦД  је написан на српском језику, ћириличним писмом, тако да то може бити наставак и 
идеја за нове активности. 
Нажалост, иако су тимови за превођење текстова на стране језике који се уче у нашој школи свој део 
посла урадили, из техничких разлога (у то време лоша опремљеност рачунарском техником) на диску 
превода нема. Комплетирање ЦД-а са преводима могао би бити изазов за садашње ученике, али и ту 
постоје технолошке препреке. Међутим, у разговорима са садашњим ученицима школе, приликом 
презентовања диска и овог пројекта, уочено је интересовање да се настави са пројектом у облику у 
којем је реализован или мало модификованом. Позитивни су и одговори наставника. Наравно, као и 
увек, препрека су финансијска средства. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

- http://vigimnazija.edu.rs/?page_id=176 
- Компакт диск „Којекуде Србијом са Шестом београдском гимназијом“ 
 


