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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: 
ДАН ЛЕПИХ ПОРУКА  - ОДЕЉЕЊСКИ ПЛАКАТ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Економско - трговинска школа 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе: Параћин Школска управа:Јагодина 
Сајт школе: www.ekonomist.edu.rs 
Контакт особа:Светлана Томић - стручни 
сарадник, 
 Снежана Даниловић Милутиновић - 
наставник српског језика и књижевности 

Телефон школе:035/ 563 170 

 

АКТИВНОСТ 
Област активности Моралне вредности 
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 

 "Дан лепих порука - израда одељењских плаката" је једна од  активности  које  већ неколико година у 
нашој школи реализује Ученички парламент у оквиру пројекта "Ми имамо један сан..." Учествују 
ученици свих одељења. Ученици сами бирају тему  или је  бирају из предлога тема. Списак тема 
припрема Тим састављен од два наставника, два представника Ученичког парламента и два 
родитеља.Одељења раде око две недеље  на припреми и одабиру релевантних садржаја за дату тему, 
као и на визелном решењу плаката. Сарађују са одељењским старешинама, који прате реализацију 
активности, требују и достављају потребан материјал.  Израђен плакат се истиче на вратима 
учионица, видљив  је свима, и ту остаје до краја школске године. Тим  одређује  један или више дана 
(у зависности од потреба )  када одељења могу  презентовати  своју идеју и поруку. Ученици по жељи, 
заједно са одељењским старешинама, позивају госте  изван школе за присуство презентацији.   
Презентација може бити употпуњена и сценским, музичким и другим ефектима. Важно је да се што 
ефектније и креативније представи лепа порука коју је одељење изабрало. 
Начин праћења активности 

Тим за подршку раду Ученичког парламента, заједно са председником Ученичког парламента,  стара 
се о детаљима припреме и реализације активности. Такође се старају и о томе да се на време 
формира Тим (састављен од ученика, родитеља и наставника ) који ће предложити теме за одељењски 
плакат.  
Показатељи ефекта активности 

1. Задовољство ученика, наставника и родитеља - тих дана је посебна атмосфера у школи;  
2. Јачање одељењског колектива - ученици се договарају, сарађују, бирају...; 
3. Подстицање и развој креативних потенцијала - разноврсност тема, заинтересованост за ову 
активност је већ неколико година велика, штавише, унапређена је новим идејама (нпр. сценска 
презентација плаката, уз музику или на било који други креативни начин као допуна уз плакат ).   
Остале напомене 

Ова активност не захтева значајне материјалне ресурсе, могуће је ангажовање родитеља и ученика у 
обезбеђивању плаката, боја... 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

      
 


