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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: 
ОБУКА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Зуботехничка школа 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе: Звездара,Београд Школска управа:Београд 
Сајт школе: ztsbgd@gmail.com 
Контакт особа:Слађана Неагић Телефон школе: 6442 913 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Социјалне вештине 
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Мала група ученика 

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 

Ученици оба образовна профила,који су укључени у секцију прве помоћи,уз своје стандардне 
едукације у области  пружања прве помоћи, показали су интересовање за додатном едукацијом  - 
учење знаковног( гестовног ) језика. 
Циљ ове едукације је развој социјалних вештина и боља комуникација са особама које имају 
оштећења слуха. 
Стечена знања користиће им како у комуникацији са својим вршњацима у школи, тако и  у даљем 
професионалном раду ( у контакту са пацијентима ) или у свакодневном животу. 
Током едукације,ученици најпре уче знакове оба писма (ћириличног и латиничног), затим бројеве , 
поздраве , а онда постепено увежбавају међусобну комуникацију на знаковном језику. 
Идеја за овом едукацијом  јавила се из жеље да се наши ученици, који имају одређене степене 
слушног оштећења, што боље интегришу у својим одељењима,али и уопште у школу, с обзиром на то 
особе са слушним оштећењима гестовним (знаковним) језиком  добијају јаснију и сигурнију поруку . 
Истовремено, ова едукација осталој деци помаже у развијању  свести  и  прихватању особа са 
потешкоћама у развоју, као и потребу њихове још боље инклузије у образовни систем и њихову 
социјализацију,јер окружење вршњака позитивно утиче на емоционални и социјални развој детета. 
Начин праћења активности 

Обука знаковног језика реализује се током школске године, кроз секцију,са идејом да се број деце који 
ће бити обучени основама знаковног језика сваке године повећава, имајући у виду важност доброг, 
свестраног и континуираног учења будућих здравствених радника, као и компетенције које су 
дефинисане за стоматолошке сестре - техничаре. 
Показатељи ефекта активности 

Ученици који прођу основну обуку знаковног језика, стечено знање пренеће својим вршњацима у 
одељењима,као  активност на часовима одељењске заједнице. 
Циљ је да се стечена знања примене у будућем професионалном раду, али и у свакодневном животу, 
ради успоствљања адекватне комуникације са особама које имају неки степен слушног оштећења . 
Остале напомене 

Током едукације користе се дискови знаковног језика,као и уџбеници сурдоаудиологије, са основама 
знаковног језика.Ученици ће направити плакате са симболима знаковног језика за 
ћирилично,латинично писмо,као и за бројеве који ће бити помагала у примени знаковног језика .  
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

      
 


