
Страна 1 од 3 
*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси 
искључиво школа која је попунила образац. 

 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: 
ПОТРАГА ЗА ДЕДА МРАЗОМ 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Технолошка школа 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе:  Параћин Школска управа: Јагодина 
Сајт школе: http://www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs/ 
Контакт особа: Зорица Ивановић Телефон школе: 035561697 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура  
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 

„Потрага за Деда Мразом“ је позоришна представа коју су ученици Технолошке школе, односно Ђачког 
парламента,  одиграли у Позоришту Параћин и ОШ „Радоје Домановић“ у Параћину 26. и 27. 
децембра. Прикупљен је хуманитарни приход који је дат за лечење Филипа Филипа Миладиновића, 
ученика шестог разреда из Параћина. Представа је била хуманитарног карактера. Ученици Ђачког 
парламента наше школе су је сами спремили уз помоћ својих професора. Материјална помоћ је била 
потребна за израду костима и сценографије. Потребна новчана средства донирали су професори који 
су учествовали у припреми представе. Школа има много костима који су коришћени и у ранијим 
представама, те је и то олакшало  припрему  једне  костимографски захтевне представе.  
Одржавање представе омогућило је Позориште Параћин, које је  без накнаде уступило  на коришћење 
свој простор. Улаз на представу је био слободан, а гледаоци су могли да одреде сами цену карте. 
Прикупљено је укупно 18000 динара. Тај новац је дониран за лечење малог Филипа. Гледалаца је било 
највише из редова ученика наше школе, али је било  доста родитеља, наставника и  осталог 
грађанства. 
Представа је рекламирана путем друштвених мрежа и на Фејсук страници Технолошке школе.  
Начин праћења активности 

Све је забележено на сликама, видео  материјалу и у новинама.  
Показатељи ефекта активности 

Успешности ове представе допринели су и представници штампаних и електронских медија који су о 
овоме извештавали и тиме дали  могућност да се о примерима позитивне праксе чује и даље од наше 
школе.Резултати ове приредбе  су   мерљиви новцм који смо прикупили за лечење  једног дечака, али 
немерљиви када јеу питању  показана солидарност, човекољубље и љубав коју смо добили од 
публике. Сценографију и костиме ћемо искористити и за  неке друге представе.  
Остале напомене 

Представа је хуманитарног карактера, те су ученици  препознали  потребе шире друштвене заједнице 
и  развили емпатију. Ученици развијају љубав према позоришној уметности, али љубав за друге, 
лепоту даривања и породичног окупљања; ученици негују  тимски рад, солидарност и узајамно 
поштовање; уче се дисциплинованом раду,  развијају естетска мерила и  способни су да их  примене и 
у другим пројектима. 
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

https://youtu.be/36_5SbmD8iw  
http://mojportfolio.nasaskola.rs/index.php?r=portfolio%2Fview&idUnos=15155 
https://www.youtube.com/watch?v=ilMge0KY6Hw&t=7s  
https://www.youtube.com/watch?v=bBd_gjtB9Z8  
https://youtu.be/NH0d_l3BhOE  
https://youtu.be/3Cd-DYVIo2Y  
https://youtu.be/47Pm6uFXDBw  
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https://youtu.be/I5I72CuPU9Y  
 
 


