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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: 
ПОКРЕНИ СВОЈУ БУДУЋНОСТ  

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Економско-трговинска школа 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе:  Параћин Школска управа: Јагодина 
Сајт школе:       
Контакт особа: Душица Љубеновић Телефон школе: 035 563 170 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Интеркултуралност  
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда 

Носилац активности 3-5 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 

Пројекат «Покрени своју будућност» реализован је у нашој школи од 1.јуна до 15. јула 2017. године. 
Ученици наше школе учестовали су у интерактвним и едукативним радионицама са студентима из 
Холандије и Кине. Кроз тимски рад, интернационално окружење и креативне радионице, наши 
ученици су развили комуникационе вештине, проширили своја знања и упознали нове пријатеље. 
Наставници – чланови тима за пројекте били су укључени у реализацију овог пројекта.  
Пројекат је реализован у сарадњи са студентском организацијом «АИСЕЦ». Наставници који су били 
укључени у активности су: Марија Ракић (наставник туристичке групе предмета), Александрар 
Драгановић (наставник економске групе предмета), Марија Живановић (професор енглеског језика) и 
Мирјана Мијатовић(професор енглеског језика). 
Активности:  
- потписивање уговора са студентском организацијом «АИСЕЦ»; 
- пријава ученика за учешће у пројекту; 
- потписивање сагласности за учешће у пројекту  од стране родитеља; 
- селекција и одабир кандидата волонтера од стране школе и «АИСЕЦ»; 
- одабир и изнајмљивање стана за студенте волонтере; 
- дочек студената; 
- организовање радионица, три пута недељно; 
- обилазак часова енглеског језика од стране студената; 
-организовање слободних активности; 
- организовање «ГЛОБАЛНОГ СЕЛА» (упознавање култура Холандије и Кине); 
- додела сертификата ученицима за учешће у пројекту. 
Поред студентске организације «АИСЕЦ», пројекат «Покрени своју будућност» подржала је и 
компанија «ЦРХ» која је донирала одређена средства намењена за изнајмљивања стана за студенте 
волонтере  од 1. 6. до 15.7.2017. године. Локална самоуправа општине Параћин подржала је 
манифестацију «ГЛОБАЛНО СЕЛО», где су студенти волонтери у центру Параћина приказали обичаје и 
културу Холандије и Кине. 
 
 
Начин праћења активности 

Извештај о реализацији, видео запис, фотографије... 
Показатељи ефекта активности 

Активности којима су се наши ученици бавили током пројекта су допринели њиховом личном развоју и 
промени свести о својој улози у друштву.  
Остале напомене 

      

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

https://www.youtube.com/watch?v=MtBzHy6uyTA 
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