
Страна1од2 
*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: 
ПРЕДСТАВА "КОЈИ СИ ТИ ФАКТОР" 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Економско-трговинска школа Бечеј 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе: Бечеј Школска управа:Нови Сад 

Сајт школе: 
 
www.ets-becej.edu.rs/ 
 

Контакт особа:Ивана Петровић Телефон школе:021/6915 353 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура 
Трајање активности Више месеци 

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 

Представа "Који си ти фактор" ауторски је рад свих чланова драмске секције ЕТШ. Представа обрађује 
тему шоу-програм емисија певачког типа у којима се пропагирају различите врсте музике, али и 
скреће пажња на различите морално-естетске вредности. Циљ пројекта је да развије свест младих да 
заузму критички однос према медијским садржајима који нам се пласирају, али и да усвоје моралне 
вредности које смо се трудили да наметнемо. Представа је конципирана као скоро сваки шоу тог типа 
- постоји пет извођача, трочлани жири, двоје водитеља, они који дају инструкције публици, девојке 
које рекламирају неке производе и сл. Публика која гледа представу такође учествује тако што гласа и 
заиста бира свог фаворита.Ученици који су извођечи уживо певају у представи. Снимили смо и десетак 
реклама које су пародија на постојеће, препознатљиве рекламе. Радећи на овом пројекту ученици су 
имали прилику да се стваралачки изразе на много начина (писање сценарија за рекламе, снимање, 
монтирање, прављење матрица за одређене песме...)  Круна представе је последња нумера у којој 
учествују сви чланови пројекта и у којој смо покушали да пренесемо поруку "Неукусу треба рећи НЕ!" 
Начин праћења активности 

Представа је рађена четири месеца. Ученици су у групама или паровима радили задатке - снимали и 
монтирали рекламе, бирали и увежбавали песме, писали текст за жири. Пробе смо имали у школи, а 
премијеру и још 4 играња у Градском позоришту Бечеј. Са представом смо гостовали и у Народном 
позоришту Кикинда где смо наступали пред пуном салом кикиндских средњошколаца.  
Показатељи ефекта активности 

У школи је владала општа еуфорија након премијерног извођења представе. Неке песме које смо 
правили за представу постале су прави хитови. Ученици су се радећи на овом пројекту јако лепо 
дружили. Та атмосфера и позитивна енергија пренела се и на друге ученике у школи. Надамо се да је 
публика усвојила и идеју коју смо хтели да наметнемо ("Неукусу треба рећи НЕ, било када и било 
где..."). Важно је истаћи да су ученици много научили о томе како се прави једна озбиљна представа, 
како се снима матрица у студију, како се снимају и монтирају филмићи (рекламе), али и како се ради у 
тиму и колико је важно испоштовати сараднике, термине, договоре, дати свој пуни допринос задатку... 
Остале напомене 

      

Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

https://www.youtube.com/watch?v=9_rmBwwyORM 
 


