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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: 
КАПЉИЦА КОЈА ЖИВОТ ЗНАЧИ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Техничка школа ГСП 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе:  Београд Школска управа: Београд 
Сајт школе: http://tehnickaskolagsp.edu.rs/ 
Контакт особа: Татјана Мацановић Телефон школе: 011/2458-626 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Здравље  
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 

Пипрема за Акцију траје у просеку три дана. Два дана за предавање о значају и припремама као и 
опис и план акције, а трећи дан је сама реализација ове хуманитарне активности. Ученици заједно са 
социјалним радником одлазе пешице до Завода за трансфуѕију крви који се налази у непосредној 
близини школе. Ентузијазам ученика подстакнут је сликањем који ће бити представљен као материјал 
који ће их презентовати као хуманитарне пунолетне ученике. 
Начин праћења активности 

Реализована активност је праћена фотографијама и (у прилогу смо издвојили  пар фотографија са 
Акције), као и документарним филмом као аудио-визуелним садржајем под називом „ Капљица која 
живот значи.“  
Показатељи ефекта активности 

Ученици су били задовољни акцијом, а пано презентован у школи служи као подстицај за даље акције 
оних који нису пунолетни или који нису могли да се одазову акцији.  
Остале напомене 

Размишљање о хуманитарним акцијама и њихова реализација корисне су за ученике и заједницу, као и 
позитивну самоактуализацију и задовољство неопходне на узрасту на коме се налазе.  
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 
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