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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:

СМОТРА ЛУТКАРСКИХ ГРУПА КОЈЕ У СВОМ САСТАВУ ИМАЈУ БАР ЈЕДНОГ
УЧЕСНИКА ИЗ ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ"НАША СРЦА КУЦАЈУ У ИСТОМ РИТМУ"
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ОШ"Марија Трандафил"
Врста установе:
Основна школа
Место установе:
Ветерник
Школска управа: Нови Сад
Сајт школе:
www.osmarijatrandafil.edu.rs
Контакт особа: Аленка Орешчанин
Телефон школе: +381 21 820-940
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Култура
Трајање активности
Вишегодишње
Ученици обухваћени активношћу Ученици више школа
Носилац активности
3-5 наставника/стр. сарадника
Област активности

Спољњи
сарадници

Циљ
Активности

Родитељи
Институције образовања
Институције културе
Здравствене институције
Невладине организације
Општина/град
Фирме/предузећа
Нешто друго:
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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*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси
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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

ОШ“Марија Трандафил“ из Ветерника ове године је већ седми пут домаћин и покретач Смотре у којој
учествују и ученици из осетљивих група. Смотра се први пут одржала 2012. године и од тада се
одржава редовно сваке године. Инклузивни програм се примењује у свим школама у Србији. На овај
начин смо дали шансу да наставници прикажу свој рад и на очигледном примеру покажу да су сва
деца иста. Смотра има своју химну која управо почиње речима „... сви смо исти, разлике нема, осим
висине, боје и тена...“ У веселом дружењу учествују и ученици из осетљивих група, а неки од њих
имају прилику да по први пут јавно покажу своје таленте (церебрална парализа, аутизам, даун,
глувонеми, слабовиди, ...). Смотра почиње расписивањем конкурса. Свака група мора имати бар
једног учесника из осетљиве групе. Представе максимално трају 10 минута. Лутке су оригиналне и
израђују их глумци у сарадњи са наставницом/наставником и родитељима. Такође и сценографију.
Смотра има свој пехар,амблем и химну. Жири одређује победнике по категоријама: најоригиналније
лутке, најбољи сценарио, најбоља музика, најбоља режија, најбоља представа у целини, најбољи
мушки и женски сценски говор. Такође, бира се "срце смотре" и ту титулу носи најбољи глумац из
осетљиве групе. За све учеснике, наставнике и пратиоце школа организује храну и освежење током
трајања Смотре. Од прошле године увели смо и категорију најбољи луткарски ауторски текст.
Начин праћења активности

Сваке године све представе прати стручни жири који се састоји од председника -Соња Миладиновићсаветница из Школске управе Нови Сад задужена за инклузију, док су остали чланови променљиви
(професори српског језика, родитељи, деца,...). Сви чланови појединачно оцењују представе по свим
категоријама и на крају заједнички, на основу бодова , проглашавају победнике по категоријама (1.,2.
и 3. место). По завршетку Смотре школа прави извештај који доставља Покрајинском секретаријату за
образовање и свим учесницима. Извештај улази у Годишњи извештај о раду школе јер је Смотра у
склопу Развојног плана и ГПРШ.
Показатељи ефекта активности

Сви учесници по завршетку Смотре шаљу своја мишљења и утиске о организацији, представама,...
Већина школа учествује на Смотри од оснивања, а оне које нису пријављене сваке године углавном се
поново јаве. Највећи показатељ за нас је осмех на лицима који не престаје током читавог дана и
пажљиво праћење свих представа.
Остале напомене

Смотра изискује новчана средства и до сада нам је Покрајински секретаријат за образовање пружао
максималну подршку, као и саветница Соња Миладиновић.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

http://www.osmarijatrandafil.edu.rs
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