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:

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Техничка школа "Милева Марић-Ајнштајн"
Врста установе:
Средња стручна школа
Место установе:
Нови Сад
Школска управа: Нови Сад
Сајт школе:
www.mmaricajnstajn.edu.rs
Контакт особа: Љиљана Јовичин Благојевић
Телефон школе: 021443444
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Интеркултуралност
Трајање активности
Вишедневно
Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда
Носилац активности
3-5 наставника/стр. сарадника
Област активности

Спољњи
сарадници

Циљ
Активности

Родитељи
Институције образовања
Институције културе
Здравствене институције
Невладине организације
Општина/град
Фирме/предузећа
Нешто друго:
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 1 од 2
*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

Уређење школског дворишта се одвијало у више фаза: снимање стања, чишћење, идејно репшење
уређења, организација ученика, сликање, Анаморфоза- оптичка илузија, садња зеленог патуљастог
биља, евалуација пројектних активности и одрживост пројекта. Остварени су сви циљеви пројекта:
- Проширена су знања о оптичкој илузији
- Проширена су знања и вештине ученика о хортикултури и пејзажној архитектури
- Укључен је велик број ученика у уређење свог окружења и здраве начине живота
- Укључени су ученици у волонтирање
- Сагледани су еколошки проблеми и њихово решавање
- Успостављена је сарадња ученика са локалном заједницом
- Учесници су размењивали знања, вештине и искуства кроз креативне радионице.
Начин праћења активности

Праћење је било стално у виду разговора, дијалога, фотографија.
Показатељи ефекта активности

Резултати пројекта су имплементирани у наставне садржаје на часовима архитектуре, пејзажне
архитектуре, макетарства и ликовне културе.
Ученици су схватили важност укључивања у заштиту животне средине, одрживи развој и
волонтирања.
Осмишљен је пројекат за уређење великог дворишта.
Остале напомене

Потешкоћа у реализацији није било.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)
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*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.

