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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: 
ЕВРОПСКА ДИГИТАЛНА КАМПАЊА  „ ONLINE NEDELJA“ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Техничка школа Ивањица     
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе:  Ивањица Школска управа: Чачак 
Сајт школе: http://www.tehnickaskola.rs/ 
Контакт особа: Драгана Богдановић Телефон школе: 032/661-000 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Свет рада  
Трајање активности Вишедневно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више школа 

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: Локална телевизија ТВ Голија 

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: Практична примена на рачунару;  Посета од представника високошколских 

установа 
 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

Онлајн недеља је годишња европска дигитална кампања која укључује и охрабрује људе да користе 
нове технологије и Интернет уз помоћ вештина које им пружају приступ многобројним могућностима 
онлајн света. Кампања се организује сваке године у марту под покровитељством организације 
Телецентри Европе која представља мрежу телецентара. 
У школској 2017/2018.години  Онлајн недеља други пут је реализована у Техничкој школи у Ивањици 
на тему: “Моје будуће занимање је…”. 
Ученици наше школе су кроз одређене активности упознали различите групе учесника са темом “Моје 
будуће занимање је…”.Активности ученика су укључивале рад са  ученицима завршних разреда 
основних школа, као и рад са ученицима завршних разреда средње школе. Ученици су тестирали своје 
ИКТ вештине на рачунару, израдили су CV и радну биографију, попуњавали анкету, написали своје 
устиске на паноу утисака и онлајн паноу LinoIt. Ученицима су приказане: Prezi презентације о 
образовним профилима наше школе, Prezi презентације о начину писања CV-а и радне биографије , 
филм-добар и лош интервју и електронски стрип. 
Велики допринос својим присуством дали су представници испред Машинско-грађевинског факултета 
из Краљева, Агрономског факултета из Чачка и Економског факултета из Крагујевца. Осим што су 
подржали нашу акцију они су својим предавањем упознали ученике са смеровима и начином 
студирања на факултету. 
Припреме за саму реализацију почеле су месец дана раније, где су активно учествовали и ученици са 
наставницима. Наставници и педагог школе су заједно са ученицима осмислили и израдили 
презентације у програму Prezi. Ученици су уз координацију појединих наставника креирали паное 
утисака, паное образовних профила и друге материјале.  Три наставника су била задужена за 
декорацију кабинета и ходника школе, а један наставник је био задужен за фотографисање. 
Начин праћења активности 

Преко 200 ученика је обухваћено овом активношћу. Ученици су пажљиво слушали припремљене 
презентације, постављали питања у вези истих, учествовали у тестирању својих ИКТ вештина у онлајн 
програму Е-виртуоз и том приликом имали високу успешност, попуњавали анкете, активно гледали 
филм “Лош и добар интервју” и приказ стрипа “Пример лошег и доброг интервјуа”, успешно креирали 
CV и мотивационо писмо у програму Word...  
На крају активности ученици су усавршили рад са ИКТ-ом у складу са датом темом.  
На крају активности ученици завршних разреда средње школе су припремљени за тражење посла и 
представљање послодавцу. 
Презентације факултета омогућиле су ученицима завршних разреда средње школе који желе да 
наставе даље школовање избор правог занимања. 
Активности су забележене фотоапаратом  и камером. Линкови су дати у прилогу. 
Активности са онлајн недеље прослеђене су: Телецентру Европе, Школској управи у Чачку, 
Просветном прегледу и Ивањичком сајту.  
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Показатељи ефекта активности 

Техничка школа освојила је прво место у Србији и то као најактивнији партнер. Презентације 
образовних профила планиране су да се користи се у наредним годинама за маркетинг наше школе.  
Техничка школа планира да настави активности подизања дигиталне писмености у наредним 
школским годинама. 
Остале напомене 

Тим за Онлајн недељу 2017 чинили су: 
1. Драгана Богдановић-наставник информатике и електротехнике 
2. Јелена Богдановић-наставник српског језика и књижевности  
3. Мирјана Ненадић-педагог школе 
4. Новица Петровић-наставник француског језика  
5. Милка Спасовић-наставник стручних предмета текстине струке 
6. Анђа Ђурђић Василијевић-наставник стручних предмета текстилне струке 
7. Милоратка Симеуновић-наставник информатике 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

http://www.tehnickaskola.rs/odrzana-onlajn-nedelja-2017-u-tehnickoj-skoli-u-ivanjici/ 
http://onlajnnedelja.weebly.com 
https://www.youtube.com/watch?v=-FZdGrbwrIU 
https://www.youtube.com/watch?v=JJ7Q8vdH3sw 
http://www.tehnickaskola.rs/onlajn-nedelja-pobednici-takmicenja-2017/ 
 
 


