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:

СЕЋАЊЕ НА ХОЛОКАУСТ
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Железничка техничка школа
Врста установе:
Средња стручна школа
Место установе:
Београд
Школска управа: Београд
Сајт школе:
www.ztskola.edu.rs
Контакт особа: Вишња Минчев
Телефон школе: 0112762876
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Интеркултуралност
Трајање активности
Вишегодишње
Ученици обухваћени активношћу Ученици више школа
Носилац активности
1-2 наставника/стр. сарадника
Област активности

Спољњи
сарадници

Циљ
Активности

Родитељи
Институције образовања
Институције културе
Здравствене институције
Невладине организације
Општина/град
Фирме/предузећа
Нешто друго: Различите државне институције и невладине организације
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: Пројектна настава

ОПИС АКТИВНОСТИ
Опис активности

Комеморације и Огледни час, као јавни догађаји, су резултат континуираног рада и организовања
бројних ваннаставних активности на тему Холокауста, које би било тешко све представити.
Набројаћемо неке: посете местима страдања и сећања: Старо сајмиште, Бањички логор, Топовске
шупе, Борски рудници, Јасеновац, Доња Градина; учешће на конкурсу „Холокауст – култура сећања“ са
шест ученичких радова, обиласци јавних часова у другим школама и општинама, учешће на изложби
„Ана Франк – историја за садашњост“ у Дому омладине; „Преживели Маутхаузена“ јавни час у нашој
школи, вршњачко вођење на Старом сајмишту и дружење са Изралцима, средњошколцима у
Београду...
Начин праћења активности

Наше активности снима ученик Милош Поповић. Неке активности је забележио Никола Радић, а неке
организација Хавер Србија. Неки филмови, текстови и фотографије су постављени на сајт МПНТР.
Пошто су догађаји били јавног карактера забележиле су их и пренеле различите медијске куће.
(„Просветни преглед“, „Јеврејски преглед“, „Пруга“ и различите ТВ станице, линкови у прилогу)
Показатељи ефекта активности

Свесно, наш општи циљ смо поставили високо, имајући у виду да се „циљ не поставља увек да би се
постигао, него да би служио као тачка којиј се тежи“ (Жозеф Жубер). Остварени су сви васпитни
циљеви и верујемо да је видљиво и њихово кумулативно дејство. Вредновање ученичких постигнућа је
било могуће на основу ефеката рада, непосредним увидом, али и исказаним ставовима и
размишљањима (у прилогу), као и спремношћу на даље активности.
Сви продукти нашег рада (у прилогу) постављени су на сајт школе и користе се у настави као додатни
материјал. Ово има посебан мотивациони значај за ученике, јер на непосредном примеру увиђају да се
вреднује и цени ученичко постигнуће.
Остале напомене

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

Филм „Сећање“ https://www.youtube.com/watch?v=A7MKyRygCec
Конкурс „Холокауст – култура сећања“ (3 филма, есеј, песма, ликовни рад)
http://www.ztskola.edu.rs/strane/singl.php?strana=18034
Комеморација у Београду http://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/sve%C4%8Dana-komemoracija-u-znakse%C4%87anja-na-%C5%BErtve-holokausta-bi%C4%87e-odr%C5%BEana-u-utorak-u-kc-rex
https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2017&mm=01&dd=17&nav_category=12&nav_id=1221151
http://www.ztskola.edu.rs/strane/singl.php?strana=17202
Комеморација у Суботици http://www.ztskola.edu.rs/strane/singl.php?strana=17171
https://www.youtube.com/watch?v=GXdxxjEuZ7I
https://www.youtube.com/watch?v=YMeyq2l1ucQ
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Посета Борским рудницима http://www.ztskola.edu.rs/strane/singl.php?strana=18015
Посета Јасеновцу и Доњој Градини http://www.ztskola.edu.rs/strane/singl.php?strana=18030
Филм „Посета Старом сајмишту“
https://www.youtube.com/watch?v=WKC4HQVEYeA
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