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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: 
"БУДИ ДИРЕКТОР НА ЈЕДАН ДАН" 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Пета економска школа "Раковица" 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе:  Београд Школска управа: Београд 
Сајт школе: www.petaekonomska.edu.rs 
Контакт особа: Сњежана Ђурђевић Телефон школе: 0113511853 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Свет рада  
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 

Пројекат „Буди директор на један дан“ се реализовао у четири фазе током новембра и децембра 2017. 
године. 
Прва фаза: Упознавање са аспектима менаџерског посла, подела улога и 
представљање посла директора  
Друга фаза: Упознавање тимова са планираним задацима, питања за менторе и предлагање 
активности које ће спровести 
Трећа фаза: Разматрање и унапређење понуђених решења, припрема плана активности за дан када ће 
преузети функцију директора 
Четврта фаза: Преузимање функције директора на један дан. 
На дан „преузимања“ функције директора, реализоване су следеће активности: 
• Посета часу у свакој смени, анализа часа и саопштавање процене часа и сугестија наставнику 
 Предавање за наставнике “Кооперативно учење у настави”, С. Шевкушић, Институт за 
педагошка истраживања 
 Музика на одморима – у холу школе 
 Постављање најновијих дешавања у школи на школски сајт (актуелности и е-часопис) 
 Трибина „Бивши као испомоћ садашњим“ – Дружење са успешним студентима – бившим 
ученицима наше школе у циљу помоћи око избора факулета 
 Проглашење најбољег професора у школи на основу реализоване анкете – по један наставник у 
сваком разреду (уручивање захвалница) 
 Постављање кутија за сугестије ученика и професора у школски хол 
 Санирање /поправка критичних тачака по школи 
Начин праћења активности 

Писани записи медија: 
Економски факултет, РТС, Блиц, Данас, Курир, Вести-онлајн, ЕДУ ТВ 
Сајт школе, 
Презентација – за Наставничко веће, Савет родитеља и школски одбор 
Показатељи ефекта активности 

Разговор на часу одељењског старешине о реализованим активностима – задовољство ученика. 
Поруке ученика и наставника у кутијама за сугестије. Евалуациона анкета са ученицима - 
„директорима“ – резултати показују да су ученици све аспекте реализације и сарадње са 
координаторима, 
менторима проценили као успешне или веома успешне. Сматрају да је организација активности била 
добра, али и да увек може боље, као и да постоји потреба да се и у будућности реализује што више 
оваквих или 
сличних активности. Сматрају да у ове активности треба укључити што 
већи број ученика.  
Увођење сличних активности током школске године, као редовних. Идеја је да се за каријерно 
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усмеравање искористе бивши ученици који би долазили да у оквиру часова одељењске заједнице 
дискутују са ученицима на тему каријере, избора факулета, избора током студирања и слично. 
Увођење 
ових активности у Годишњи план рада школе за следећу школску годину. 
Идеја да се „job shadowing“ прошири на још неке позиције у школи (нпр секретар, психолог, 
административни радник, наставник, спремачица, домар, библиотекар...) 
Остале напомене 

Доминантан је аспект повезивања унутар саме школе – директора, 
наставника, ученика и осталих запослених. Такође се доприноси, кроз повезивање са локалном 
заједницом, изградњи репутације школе. Ово је уједно и део промотивних активности школе. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

http://www.ekof.bg.ac.rs/djaci-pete-ekonomske-skole- preuzeli-su-skolu-na-jedan-dan-uz-mentorsku-
podrsku-studenata-ekonomskog- fakulteta-u-beogradu/ 
http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/zanimljivosti/2970160/djaci- bili-direktori-na-jedan-dan.html 
http://www.blic.rs/vesti/beograd/direktori-na-jedan-dan-djaci-preuzeli- skolu-pa-vrsili-nadzor-
profesora/8ere63m 
http://www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=364990&title=%C4%90aci+%2 
6quot%3Bpreuzeli%26quot%3B+%C5%A1kolu+na+jedan+dan 
http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/2957489/djaci-u-fotelji-direktora- na-jedan-dan-ucenici-pete-ekonomske-
preuzeli-skolu 
http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/678860/DJaci- preuzeli-skolu-na-jedan-dan 
https://www.youtube.com/watch?v=YKB_vIIn7H4 
https://www.petaekonomska.edu.rs/casopis-pete-ekonomske- skole-rakovica/ 
 


