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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: 
ПРОТЕЗА НА ДАР 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Зуботехничка школа 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе: Београд Школска управа:Београд 
Сајт школе: http://zts.edu.rs/bg/ 
Контакт особа:Мирјана Мрдаковић Телефон школе:011- 645 72 97 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Моралне вредности 
Трајање активности Вишегодишње 

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: примена стечених знања и вештинао изради тоталне протезе и суочавање 

ученика са захтевима занимања за које се школују реално у пракси 
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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 

Акција се бави решавањем проблема безубости. Током акције пацијент добија пар протеза које 
добровољно, ван редовне наставе израђују ученици.Све лабораторијске фазе израде протеза раде 
ученици.Наставник вежби у сваком моменту прати ток израде.Сву потребну техничку подршку ученици 
добијају коришћењем апаратуре и средстава Зуботехничке школе.За реализацију клиничких фаза је 
потребно да се овом тиму прикључи стоматолог - протетичар, који је вољан да подржи овакву 
хуманитарну акцију. Пацијента проналазе сами ученици а потребно је да то буде особа која 
финансијски  није у могућности да уради протезе. Већи део потребног материјала ученици већ користе 
у оквиру редовних вежби а преостало заједно финансирају. 
 
Начин праћења активности 

Све фазе израде протеза се фотографишу. На крају се прави презентација која веродостојно показује 
цео ток израде. 
Показатељи ефекта активности 

Ефекат активности је очиглено видљив кроз продукт рада а то су протезе које се предају пацијенту. 
Мање уочљив али не и мање важан ефекат јесте задовољство због успешног тимског рада, сарадње и 
развијања осећаја солидарности и хуманости према другима. 
Остале напомене 

      

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

      
 


