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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: 
ОНЛАЈН НЕДЕЉА У МАШИНСКО ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ 

„14.ОКТОБАР“ КРАЉЕВО 
 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

Назив установе: Машинска техничка школа „14. октобар“  
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе:  Крљево Школска управа: Краљево 
Сајт школе: http://www.mtskv.edu.rs/ 
Контакт особа: Гордана Петровић Телефон школе: 036/341 963 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Социјалне вештине  
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:       
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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 

Активнсти  које смо организовали биле су радионице за наставнке и ученике, које су имале за циљ  
подизање дигиталних компетенција ученика, као и охрабривања наставника и ученика да користе нове 
технологије и интернет, али и укључивање у годишњу европску дигиталну кампању. Кроз радионице 
ученици су креирали образовне и рекламне материјале (инфографику, трејлера, причајућих слика, 
постере, филмиће, анимације, презентације, стрипове...) о темама везаним за интернет и безбедности на 
интернету. Активности су осим подизања нивоа дигиталник компетенција код ученика развијале 
креативност, умећа и ставове о различитим аспектима коришћења интернета, критички однос о 
безбедности на интернету, дигиталном идентитету и значају учења програмирањ. Сарадњом наставника на 
припреми радионица и ученика током реализације радионица развијан је сараднички однос у коме се на 
креативан начин стичу нова знања. Детаљан опис наших радионица са припремама и продуктима који су 
настали током радионица постављени су на интернет страници где смо заједно са ученицима желели да 
пренесемо део атмосфере током реализације радионица и нашег учешћа у Онлај недељи 2016. године. 
Линк ка овом електронском извештају је постављен  на крају описа наших активности. 
Начин праћења активности 

Праћење активности вршио је тим наставника, реализатора радионица (11 наставника), али и остали 
наставници из школе, као и сви ученици учесници (око 200 ученика). Продукти рада настали током 
радионица, припреме за радионицу, кратак опис радионица и фотографије са радионица постављани су на 
сајт са вестима из школе и приказани су на посебној интернет страници. 
Показатељи ефекта активности 

Показатељ ефеката наших активности је заинтересованост ученика за коришћење Веб-алата и успешно 
учешће тимова учеика на конкурсима  на које су слали своје радове (Филмић, Култура на дар, Еко- 
пакет...) Показатељ успешности је и то што је наша школа проглашена за једну од најактивнијих школа у 
2016. години. Сличне активности смо реализовали и наредних година са истим успехом, тако да планирамо 
да наставимо и наредних година са реализовањем тимских активности у овиру Недеље дигиталних 
вештина, јер смо свесни значају дигиталних компетенција као једне од кључних компетенција 21. века.  
Остале напомене 

Свесни значаја развоја дигиталниј компетенција ученика и значаја тема везаним за интернет, безбедност и 
насиља на итернету, интернет идентитета и коришћења интернета у слободно време планирамо да у току 
редовне настеве и ваннаставних активности наставимо да радимо на подизању дигиталних компетенција 
ученика и омогућимо им да стичу дигиталну писменост. За реализацију оваквих активности потребни су 
рачунарски кабинети , па је потребна добра временска организација корошћења рачунарских кабинета. 
Осим тога потребна је сарадња тимова наставника како би се овим активностима унапредиле 
међупредметне компетенције применом рачунара и интернета.  
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

 http://onlajnnedelja2016umts14oktobar.webnode.com/  
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https://view.joomag.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5
-%D0%B7%D0%B0-%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%BD-
%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%99%D1%83-%D1%83-
%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98-
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-
%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE/0467072001458578774?short 

 


