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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: 
КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Политехничка школа 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе: Суботица Школска управа:Сомбор 
Сајт школе: http://www.politehnickasu.edu.rs/ 
Контакт особа:Наталија Трбовић Тољагић Телефон школе:024663100 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура 
Трајање активности Целогодишње 

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 

Ученичке писане радове настале на секцији и у слобдно време сви заједно прегледамо, илуструјемо, 
прокоментаришемо и стварамо својеврсну књигу коју постављамо на сајт Школе како би и шира 
јавност упознала и препознала таленат и рад. 
Путем писања и илустровања својих и туђих радова, ученици трагају за новим начином 
самопоштовања и ослобађања својих стваралачких потенцијала. Испуњавају своје време 
конструктивно и креативно, упознавајући себе и друге. Кроз сусретање са низом мањих или већих 
изазова јачају одређене вештине, откривају своје потенцијале и развијају своју личност. 
Након низа одржаних састанака и преданог рада ученика и наставника, до сада су објављене три 
електронске књиге: Неречене приче (2014-15.), Ефекат лептира (2015-16.), Делиријум (2016-17.). 
Начин праћења активности 

Књиге се могу видети на сајту Политехничке школе: 
До сада су објављене три књиге: 
Неречене приче (2014-15.) http://www.politehnickasu.edu.rs/?p=8480 
Ефекат лептира (2015-16.) http://www.politehnickasu.edu.rs/?p=10844 
Делиријум (2016-17.) http://www.politehnickasu.edu.rs/?p=12912 
Показатељи ефекта активности 

Показатељ успешности је трајање секције, јер је врло тешко мотивисати ученике средње стручне 
школе да своје слободно време посвете ваннаставним активностима. 
Остале напомене 

Индивидуалност и групни рад се негује и у (само)критичности, те сами уочавамо и исправљамо грешке 
у наредној књизи. Наставнице српског језика и књижевности на својим часовима коментаришу 
објављене радове и дају одабране задатке и ученицима на часу.  
Улога ваннаставних активности је да ученицима помогне да стекну знатно шири спектар искустава у 
односу на основни школски програм. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

Неречене приче (2014-15.) http://www.politehnickasu.edu.rs/?p=8480 
Ефекат лептира (2015-16.) http://www.politehnickasu.edu.rs/?p=10844 
Делиријум (2016-17.) http://www.politehnickasu.edu.rs/?p=12912 
 


