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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: 
МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ ЗВЕЗДОDENS 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Зуботехничка школа 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе: Звездара, Београд Школска управа:Београд 
Сајт школе: zts.edu.rs 
Контакт особа:Томислав Алавања Телефон школе:011/644 29 13 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура 
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:       

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 

Сваке године, пре него што се крене у реализацију музичког фестивала, јасно се дефинише циљ и 
формира тим ученика који ће реализовати фестивал, а према компетенцијама и пре свега жељи јер је 
у бити концепт „Учимо кроз забаву“. 
     Активности иду по следећем редоследу: 
        1. Одређивање организационе структуре фестивала; 
        2. Дефинисање циљева и задатака фестивала (шта ће се радити, ко ће то радити, када ће се 
радити, како ће се радити, који су специфични циљеви фестивала); 
        3. Избор овогодишње теме којом ће се бавити фестивал што фестивалу даје идентитет и основ за 
разне занимљиве и промотивне активности; 
        4. Одређивање времена и датума (одредити право време за реализацију фестивала, 
елиминисање поклапања са другим фестивалима, манифестацијама, трајање, резервни датум); 
        5. Прикупљање средстава за фестивал од неновчаних донација, продаја сувенира, хране и пића, 
спонзорство; 
        6. Промовисање фестивала, оn line i off line: 
              а. билборди  
              б. постери  
              в. брошуре/памфлети  
              г. обавештења на јавним гласилима– радио, телевизија, интернет (друштвене мреже) 
              д. штампани медији – новине, часописи  
              ђ. налепнице, беџеви, шоље, привесци за кључеве, оловке, хемијске оловке, итд.  
              е. интернет страница фестивала 
          7. Логистика за фестивалско вече: 
               а. Позорница 
               б. Осветљење              
               в. Озвучење 
               г. Просторије за пресвлачење 
               д.Уговори за извођаче  
               ђ. Распоред извођача 
               е. Водитељи програма  и жири                                                                                                                                      
            8. Евалуација музичког фестивала 
Начин праћења активности 

Активности се прате од првог до последњег дана реализације, уз помоћ писаног документа  у табели 
за дефинисаним критеријумима за оцењивање сваке фазе у реализацији планираних активности 
Показатељи ефекта активности 

Анализа  и вредновање реализације музичког фестивала одвија се уз помоћ писаних критеријума за 
оцењивање успешности, односно остварености планираних активности а у циљу унапређења. 
Вредновање реализују 2 ученика- контролора и истовремено подстрекач, а током припрема и 
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закључно са финалном вечери, након чега подносе извештај о квалитету остварених активности и 
начињеним пропустима. Показатељи су квалитет рализације кроз задовољство учесника, гостију, 
гледалаца, посећености финалној вечери, и евалуациони листићи који се деле дан након фестивала а 
ради прикупљања мишљења о целокупној реализацији фестивала. 
Остале напомене 

Фестивал постоји већ 12 година као интерни фестивал Зуботехничке школе. Фестивал је такође био 3 
године општински, а међу те три године једном и ауторски. На фестивалу је 3 године за редом 
председница жирија била Леонтина Вукомановић. Такође, на фестивалу су учествовали и Гоца Тржан, 
Неша Галија, Инспектор Блажа, Зое Кида и Земља Грува. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

www.youtube.com/watch?v=z9E6XqBgrAo; www.youtube.com/watch?v=dIBVVo1IMo4;  
www.youtube.com/watch?v=frk9AdLULjU; www.youtube.com/watch?v=9obEk2oRQJU; 
www.youtube.com/watch?v=sNRpgxFn7aI; www.youtube.com/watch?v=KyVhc2hiOJk; 
www.youtube.com/watch?v=mVuzJ4pLGWg; www.youtube.com/watch?v=_Ixw-zesUkc; 
www.youtube.com/watch?v=pjQMxiJ3qms;  
 


