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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: 
КРЕАТИВНО ЋОШЕ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Техничка школа 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе: Зајечар Школска управа:Зајечар 
Сајт школе: www.tsz.edu.rs 
Контакт особа:Данијела Ђорђевић Телефон школе:019/443-056 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Изаберите област активности 
Трајање активности Вишегодишње 

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: медији 

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 

Активност се реализује кроз секцију „Креативно ћоше“. Ученици једном недељно у трајању од два 
школска часа, а по потреби (уочи Новогодишњих, Осмомартовских и Ускршњих базара)  и чешће, 
имају секцију у школи. Сви предмети-украсни и декоративни се израђују тематски за актуелне базаре, 
који се одржавају у центру града или за потребе презентације школе. Након израде одређених 
предмета израђује се и амбалажа, осмишљава изглед штанда и начин продаје. 
Начин праћења активности 

Праћење реализације ових активности остварено је бројним израђеним украсним и декоративним 
предметима и њиховом продајом и зарадом. Такође и велики број излагања на сајмовима и базарима 
као и организована изложба поводом Дана школе су показатељи праћења активности. Фотографије су 
такође документ којим се прати реализација свих активности. 
Показатељи ефекта активности 

Показатељи успешности рада секције је свакако заинтересованост колега из школе и суграђана који 
редовно узимају учешће у куповини израђених предмета. Такође, секција је допринела бољој 
презентацији школе, како у самом граду, тако и шире.Ученици су савладали различите технике израде 
употребних и декоративних предмета које могу у будућности да искористе за покретање сопственог 
бизниса. Такође су научили нешто о начину продаје и представљању производа, али и нешто о 
комуникацији. Научили су да раде као тим и буду хумани.  
Остале напомене 

Секција има сталну подршку школе и запослених у њој. Менаџмент школе је обезбедио потребна 
новчана средства за куповину неопходног материјала за почетак рада секције. Даљи извор прихода 
смо остварили  продајом израђених предмета. Део зарађеног новца увек је ишао у добротворне сврхе. 
Запослени у школи су куповином украсних и употребних предмета такође пружили подршку раду 
секције.Рад секције се промовише на сајту школе и фејсбук страници школе, а у промоцију су 
укључени и локални медији. Као директни корисници дела новчаних средстава који је продајом 
производа остварен, биле су укључене и следеће установе: Дневни боравак за децу ометену у развоју 
„Облутак“ којима смо даровали новогодишње пакетиће, Дечје одељење Здравственог центра Зајечар 
којима су купљене играчке и књиге, као и специјална школа „Јелена Мајсторовић“ којима  је поклоњен 
школски прибор. 
 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

http://test.tsz.edu.rs/index.php/vesti?start=84; http://test.tsz.edu.rs/index.php/vesti?start=78; 
http://test.tsz.edu.rs/index.php/vesti?start=69; http://test.tsz.edu.rs/index.php/vesti?start=45;  
 
 


