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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: 
НЕДЕЉА СВЕСТИ О МОЗГУ  

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Гимназија  
Врста установе: Гимназија 
Место установе:  Параћин Школска управа: Јагодина 
Сајт школе: www.gimnazija-paracin.edu.rs  
Контакт особа: Весна Илић Телефон школе: 035563549 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Наука  
Трајање активности Вишедневно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности Више од 5 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:       



Страна 2 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. 

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: демонстрирање ЕЕГ технике  

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Постер и 3Д модел људског мозга у школским кабинетима, предавање лекара и психолога, 
демонстрација ЕЕГ технике, предавање о мерењу интелектуалних способности, филмска пројекција, 
радионица, трибина, фокус група са родитељима ученика, занимљивости из физиологије ЦНС и 
неуронаука.    
Начин праћења активности 

Евиденција посећености, колекција припрема за часове и догађаје, упитник о ефектима, извештај, 
фотографије.   
Показатељи ефекта активности 

Развој међупредметних компетенција ученика, интердисциплинарно повезивање школске грађе, 
квалитет школског програма, сарадња са родитељима и спољним партнерима.   
Остале напомене 

Постигли смо задовољство у раду ученика и наставника. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

https://www.youtube.com/watch?v=meRvo-8qitk 
https://www.youtube.com/watch?v=EhRQiUbeAB8 
https://www.youtube.com/watch?v=hliYBl5llpY&t=4s 
http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/radio-beograd-1/2668974/iz-tinejdz-ugla.html   
 


