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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: 
РАЗМЕНА УЧЕНИКА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: Пољопривредна школа "Шуматовац" 
Врста установе: Средња стручна школа 
Место установе:  Алексинац Школска управа: Ниш 
Сајт школе: www.sumatovac.edu.rs 
Контакт особа: Јасмина Тончић Телефон школе: 018 800 792 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Интеркултуралност  
Трајање активности Вишедневно 

Ученици обухваћени активношћу Ученици школе у сарадњи са ученицима школе/ла из иностранства 

Носилац активности Више од 10 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 међународне размене ученика спроводи се у циљу обогаћивања практичне наставе и 
стицања информација о школству у земљама ЕУ. Пројекат се реализује у октобру, када групе ученика 
и наставника међусобно бораве у студијској посети, а одвија се у ПШ "Шумaтовац" у Алексинцу,  
Биотехничкој школи у Марибору и Професионалној гимназији у Видину.   
Значај овог пројекта и сарадње на релацији Србија-Словенија-Бугарска, огледа се у унапређивању 
искустава и стручних знања из области пољопривреде, производње и прераде хране, пре свега 
ученика, али и наставника. Уједно је то и прилика за упознавање савремених процеса производње и 
примене наставних средстава у складу са ЕУ стандардима, информисање о начину школовања у 
земљама ЕУ, везано за животни стандард, професионални развој, квалитет живота, могућност 
запошљавања и самозапошљавања, упознавање друштвених и културних разлика, промоција 
културолошких и социолошких вредности различитих средина и народа и др. 
 
Начин праћења активности 

Најважнији циљ оваквог начина рада и учења је унапређење квалитета образовања у средњим 
школама које учествују у размени ученика. Опште интересовање ученика за овакав начин учења се 
повећава из године у годину, а на избор ученика који имаju приликu да бораве у Марибору и Видину 
утиче успех и владање ученика у току школске године. 
Докази: фотографије, промо материјали, извештаји, сајт и ФБ школе (www.sumatovac.edu.rs) 
 
Показатељи ефекта активности 

Примена стечених стручних искустава из области пољопривреде, ветерине и прераде хране и 
унапређење квалитета наставе, примене наставних средстава у складу са ЕУ стандардима, 
професионални развој наставника и стручних сарадника, ширење толеранције и уважавање 
различитости, промена ставова и предрасуда и друго 
Остале напомене 

Сваке године организује се одлазак по 5 ученика и 2 наставника у студијску посету Биотехничкој 
школи у Марибору и Професионалној гимназији „др Асен Златаров“ у Видину. Од 2018. године 
укључена је и сарадња са Средњом школом "Даљ" из Даља по Пројекту „Крени даље, дели знање“.  
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.) 

http://www.sumatovac.edu.rs/ 
 


