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:

ИНФОРМИШИ СЕ - НЕ БУДИ ЖРТВА
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Назив установе:

Угоститељско-туристичка школа

Врста установе:

Средња стручна школа

Место установе:

Београд

Сајт школе:

http://ut-skola.znanje.info/

Школска управа: Београд

Контакт особа: Зорица Михаиловић

Телефон школе: 011/26 32 250

АКТИВНОСТ
Област активности

Здравље

Трајање активности

Више месеци

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда

3-5 наставника/стр. сарадника

Носилац активности
Родитељи

Институције образовања
Институције културе

Спољњи
сарадници

Здравствене институције
Невладине организације
Општина/град
Фирме/предузећа
Нешто друго:
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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

Циљ
Активности

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:
Уметничка манифестација (представа, филм, емисија, концерт, изложба...)
Излет, екскурзија, посета...
Такмичење, квизови...
Фестивал
Хуманитарна акција
Клуб

Активност је у
форми

Секција
Радионица
Трибина
Сајам, вашар, продајна изложба
Спортска манифестација
Истраживање
Практична активност (сађење биљака, фарбање ограде...)
Нешто друго:
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ОПИС АКТИВНОСТИ
Опис активности

Активност "Информиши се - не буди жртва" настала је као део школског пројекта на тему превенције
трговине децом и младима. Група од 10 ученика и 3 наставника и 2 стручна сарадника је припремила
и реализовала драмски комад на тему превенције радне експолоатације који је приказан у свим
одељењима првог разреда, уз пратећу дискусију.
Активности су се одвијале према следећем редоследу:
Припрема радионица и драмског комада – Припремне активности су се спроводиле кроз истраживање
литературе и података о трговини људима, припрему презентације и материјала, припрему драмског
комада у сарадњи са наставницом српског језика и књижевности и библиотекарком, позивање и
окупљање учесника. Ученици су дизајнирали и припремили промотивни материјал (беџеви, плакати,
фотографије) и набавили сценске реквизите за извођење драмског комада. (да ли овде да споменеш
да смо захваљујући Унији средњошколаца обезбедили фонд за активности у оквиру пројекта?
вршњачки едукатори? - пример успешног повезивања пројеката?
Реализација драмског комада уз дискусију – За 10 одељења првог разреда чланови тима су
реализовали драмски комад уз дискусију, у трајању од 45 минута. Драматизовали смо песму
„Чеп“ аутора Марка Шелић Марчела, на тему радне експлоатације. Дискусија је обухватала
информисање о теми трговине људима, начинима превенције, анализирање ситуација . Ученици су на
крају ове активности бити интервјуисани о утисцима.
Гледање филма „Посматрачи“ – Ученици су гледали омнибус филм на тему трговине децом и
младима, а након филма су школски психолог, наставник грађанског васпитања и верске наставе
дискутовали на тему превенције овог феномена код младих.
Завршна трибина – У последњој недељи пројекта организована је трибина у којој су учествовали
наставници, стручни сарадници, ученици, аутор песме „Чеп“ и глумица из филма „Посматрачи“. На
трибини су приказане претходне активности током пројекта и ученици су уживали у разговору са
гостима.

Начин праћења активности

Активност смо пратили кроз попуњавање евалуациних упитника и дискусију са ученицима после
извођења драмског комада.
Показатељи ефекта активности

370 ученика је информисано о феномену и облицима трговине људима, посебно деце и младих, и
упознато са начинима превенције. Ученици су оснажени да реализују пројекте, да делују самостално
и пружају вршњачку подршку. Пример је организација радионице у наредној школској години, у
сарадњи са Унитас фондацијом и Црвеним крстом Србије, а у оквиру "Дана демократске културе" у
школи. Запослени су унапредили компетенције за спровођење ваннаставних и ваншколских
активности. Активност се даље може развијати у правцу осмишљавања дужег драмског дела који
проблематизује исту тему, повезивања са другим релевантним организацијамаи активностима у оквиру
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Ученичког парламента ....
Остале напомене

Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

https://www.youtube.com/watch?v=dQtDuqXMAqs&t=2s
линк на видео материјал који обухвата припреме, реализацију драмске игре и радионица и завршну
трибину
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