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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: 
ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР "ЗА БАРБАРУ" 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Економско-трговинска школа 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе:  Параћин Школска управа: Јагодина 
Сајт школе:       
Контакт особа: Зорица Анђелић Телефон школе: 035/563-170 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Моралне вредности  
Трајање активности Вишедневно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више школа 

Носилац активности 1-2 наставника/стр. сарадника 

Спољњи 
сарадници 

 Родитељи 
 Институције образовања 
 Институције културе 
 Здравствене институције 
 Невладине организације 
 Општина/град 
 Фирме/предузећа 
 Нешто друго: Спортски клубови 

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 3 
*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:       

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Хуманитарни турнир у малом фудбалу ученика свих средњих школа, организован под називом „За 
Барбару“. Турнир су организовали ученици одељења IV2 (Финансијски администратор).Прикупљање 
новчаних средстава за државну рекордерку у брзом ходању на 1000м, Барабару Станковић.  
Има 14 година, 9 пута је оборила државни рекорд. Због наставка каријере прешла је из Параћина у 
београдски клуб „Партизан“ . Живе у тешким условима, три сестре и мајка у једној соби, мајка без 
посла. На идеју да организујемо турнир дошли смо након гледања емисије на Првој телевизији, у којој 
су мајка и клуб „Партизан“ апеловали на помоћ Барбари. 
 Учествовало је осам екипа: једна из Гимназије (10 ученика), две из Технолошке школе (15 ученика), 
две из Економско-трговинске школе (21 ученик), три из Машинско-електротехничке школе (25 
ученика). Ученици из све четири средње школе су били навијачи, долазили су када су имали слободан 
час, у пратњи наставника, навијали и дали новчани прилог. Капацитет трибина у сали је око 80 
ученика. Трибине су стално биле пуне, оба дана, од 9h до 13h. Проценили смо на основу прикупљеног 
новца да је турнир гледало и прилог дало око 450-500 ученика, јер смо сугерисали да то буде око 100 
динара (било је деце која су приложила мање од те суме, али и оних који су приложили више). Један 
од родитеља је члан Фудбалског савеза Параћина. Тако се у акцију укључио Фудбалски савез 
Параћина и обезбедио пехаре за прве три екипе, као и лиценциране судије за осам утакмица, које су 
одигране у два дана. Сваког дана по двојица судија. 
Утакмице су одигране у сали Машинско-електротехничке школе, што су одобриле директорице 
Гимназије и Машинско-електротехничке школе, јер обе школе користе исту салу. Организацију 
турнира је подржао и директор Технолошке школе, тако да су учествовале екипе из све четири 
средње школе.  
Кутију за прикупљање новца добили смо од Адвокатске канцеларије „Симић“.  
„Маркере“ смо добили од параћинског Фудбалског клуба „Борац“.  
Семафор за бележење резултат позајмили смо од Одбојкашког женског клуба из Параћина.  
Захвалнице екипама и организаторима поклонила нам је штампарија „Графореклам“. 
Сокове за играче и судије добили смо од компаније „Бахус“, а чоколаде од компаније „Чоколенд“.  
Снимала је прилог Општинска телевизија, објавила текст локална новина „Билтен“. 
Начин праћења активности 

Општинска телевизија је снимила прилог првог дана и емитовала одмах у току дана. Након тога су се 
појавили и грађани који су доносили прилог.  
У параћинском „Билтену“ број 249 од 18.01.2018. године објављен је текст о турниру и износу 
прикупљеног новца. У јагодинском листу „Нови пут“ у броју 2568 од 27.12.2017. године објављен је 
текст о хуманитарном турниру који су организовали ученици да би помогли својој другарици. 
Информације о турниру објавили смо на Фејсбуку, на страници школе и у групи Просветни радници 
Параћина. 
Снимана је пре Нове година емисија „Експлозив“ (Прва телевизија) у којој ће бити набројани сви који 
су помогли Барбари. Не знам када ће бити емитована. 
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Показатељи ефекта активности 

Прикупљено је и уплаћено на рачун 38.380 динара. 
Одазвали су се ученици и наставници све четири средње школе, и радо помогли сви који су нам били 
потребни. 
Другог дана турнира присуствовале су Барбара Станковић и њена мајка. Барбара је уручила пехаре и 
захвалнице. 
Око 500 ученика и наставника се одазвало позиву да да прилог. 
Остале напомене 

Позитивни коментари, велики одјек у јавности, добра организација, хуман циљ, у потпуности 
остварен, основ је за будуће хуманитарне и све друге акције ученика.Задовољни да су учинили добро 
дело, да су били хумани, да су успешни организатори, да није било ни најмањег проблема, да су све 
паметно испланирали и извели. Учесници су уживали у добром и фер надметању, гледаоци су уживали 
у спорту, и сви заједно делили радост са Барбаром Станковић која је уручивала пехаре и захвалнице.  
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

Линк прилога о Барбари Станковић на Првој телевизији, на основу којег смо решили да организујемо 
турнир 
http://www.prva.rs/web-tv/info/exploziv/37511/exploziv---29112017/108934/per-aspera.html 
 
Линк прилога на локалној телевизији о турниру 
https://www.youtube.com/watch?v=IlQcof9rSdI 
 
Група Просветни радници Параћина на ФБ 
https://www.facebook.com/groups/256681587762718/ 
 
Страница Економско-трговинске школе 
https://www.facebook.com/ekonomska.pn/ 
 
 
 


