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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: 
ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕКЦИЈА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Медицинска школа Чачак 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе: Чачак Школска управа:Чачак 
Сајт школе: http://medicinska-cacak.edu.rs/ 
Контакт особа:Зорица Гајић, професор 
здравствене неге Телефон школе:032/372-168 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Здравље 
Трајање активности Вишегодишње 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности 3-5 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:       
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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 

Педијатријска секција  бави се различитим активностима. Сарадња се одвија са: Заводом за јавно 
здравље, Поливалентном патронажном службом, Предшколским установама Радост и Моје детињство, 
Установом за дневни боравак деце и одраслих са посебним потребама, Удружењем дијабетичара, Школом 
родитељства. Пошто се ученици, који се школују у нашој школи, припремају за будући  здравствено-
васпитни рад, онда им овакав вид активности за то помаже. Углавном обележавамо важне датуме као што 
су: Светски дан чистих руку (13.октобар), Светски дан здраве хране (16. октобар), Дан борбе против Сиде 
(1. децембар), и друге важне датуме. Припремамо предавања са ученицима и презентујемо их у школама 
(вршњачка едукација), вртићима. Кроз ова предавања бавимо се превентивним радом. Наш велики 
допринос је и вршњачка едукација ученика средњих школа како да воде рачуна о репродуктивном 
здрављу и како да се заштите од полно преносивих болести.  
У оквиру сарадње са особама са посебним потребама, осим превентивног рада и обележавања важних 
датума, као што су Дан оболелих од Дауновог синдрома, аутизма и други; организовали смо прикупљање 
пластичних чепова "Чепом до осмеха"  у нашој школи. Тиме анимирамо ученика да помажу онима којима је 
помоћ неопходна, али се уче и да чувају своју околину. Такође боравећи са оваквим особама, навикавају 
се на њих и на тај начин  покушавамо да превазиђемо различитости.   
Значи да се ова секција бави превентивним активностима и хуманитарним активностима. 
Начин праћења активности 

Извештаји са активности, фотографије, објављени чланци на сајту школе, објављени новнски чланци, 
емисије о активностима Педијатријске секције на локалној телевизији, објављени чланци на сајтовима 
сарадника, панои...  
Показатељи ефекта активности 

За ученике: 
• примена наученог, 
• како сами да организују здравствено-васпитни рад, 
• осећај да ,,вишевреде“ и да могу више, 
• дружење са интересантним и различитим групама људи. 
За заједницу: да сазнају нешто ново и подсете како се треба правилно хранити, чувати репродуктивно 
здравље, престати са пушењем..... 
И за наснаставнике ово је велики изазов - научити и припремити ученике за овакве активности. 
Остале напомене 

      

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

Линк са школског сајта 
http://medicinska-cacak.edu.rs/category/vesti/pedijatrijska-sekcija/ 
 
Линк са школског часописа Славуј 
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https://medicinskainfo.wordpress.com/category/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0
%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5 
 
Линк ка активностима на старом сајту школе 
http://site.medicinska-cacak.edu.rs/zanimljivo.html 
 
Линк ка youtube каналу Медицинске школе  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIuewbBbDc-Aj0p-ofHhzbIk1G1VgqYGY 
 
Линкови ка новинским чланцима 
http://www.regionalnevesti.net/?p=26223 
 
http://www.pzs.rs/vest/641/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%
B0-%D1%83-%D0%97%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D1%83-
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-
%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0-
%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC/ 
 
http://ozonpress.net/hronika/svetski-dan-osoba-sa-daunovim-sindromom/      

 


