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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:

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ОШ "Филип Кљајић Фића"
Врста установе:
Основна школа
Место установе:
Београд
Школска управа:Београд
Сајт школе:
fica@fica.edu.rs
Контакт особа: Дејан Михајловић
Телефон школе: 011/3542-114
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Свет рада
Трајање активности
Једнократно
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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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

Ученици, професори, директори и педагози представљају образовне профиле, кључне предмете,
практичну наставу и ваншколске активности заступљене у њиховим гимназијама или средњим
стручним школама.
Посетиоци, првенствено ученици осмог разреда и њихови родитељи, у непосредном контакту са
представницима школа, могу да се боље упознају са образовним смеровима и занимањима које те
школе нуде, а све у циљу да се ученицима олакша избор средње школе и занимања.
Најзанимљивији део сајма су презентације практичног рада појединих школа. Средњошколци излажу
разне мерне инструменте, демонстрирају хемијске експерименте, праве аранжмане од цвећа,
представљају свој рад кроз промотивне филмове, модне ревије, мини роботе, макете кућа, бродова...
Чланови вршњачког тима за професионалну оријентацију школе домаћина помажу у организацији и
прикупљању информативног материјала.
Начин праћења активности

- Најаве и извештаји у средствима јавног информисања, сајту и званичној facebook страници школе
домаћина
- Извештаји на сајтовима школа учесница
- Евалуaционе анкете за учеснике и посетиоце
- Књига утисака
Показатељи ефекта активности

- Од 2013. Сајам се одржава сваке године.
- На сваком Сајму учествовало је између 35 и 45 средњих школа или гимназија са територије
Београда.
- Међу посетиоцима Сајма су, поред ученика свих основних школа Чукарице, и ученици са територија
других градских општина.
- Учесници и посетиоци оценили су Сајам образовања високом просечном оценом - 4,3/5. На
евалуционим анкетама процењиване су организација, мотивисаност излагача, квалитет презентација и
добијених информација ...
Остале напомене

- На основу резултата вредновања, сваке године се врше прилагођавања потребама учесника и
посетилаца.
- При организацији Сајма посебна пажња посвећује се интересовањима и потребама ученика којима је
неопходна подршка у образовању: ученици са развојним сметњама и тешкоћама у учењу, ученици који
живе у нестимулативној средини, даровити ученици...
- У складу са могућностима, у оквиру сваког сајма организују се и пратеће активности. До сада су
организоване: трибина "Завршни испит" на којој су учествовали представници Министарства просвете
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и Националног просветног савета; изложба фотографија Томислава Грујичића Равањца, добитника
највишег признања општине Чукарица – награде „Матија Бан”; представљање магазина"Тинејџер",
првог часописа за младе на Чукарици у издању "Инфо ЧУКА", Информативне редакције младих
Културног центра Чукарица ...
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.)

http://www.cukarica.rs/lat/prvi-sajam-obrazovanja-na-cukarici/
http://profesionalnaorijentacija.org/sajam-obrazovanja-u-os-filip-kljajic-fica/
https://www.kurir.rs/vesti/beograd/2694261/sajam-obrazovanja-za-osnovce-kako-odabrati-pravu-srednjuskolu
https://www.alo.rs/vesti/beograd/gimnazija-i-dalje-najpopularnija/149767/vest
http://fica.edu.rs/index.php?jezik=sr&strana=novosti&n=299
http://www.fica.edu.rs/index.php?jezik=sr&strana=novosti&n=399
http://www.gimnazija.mod.gov.rs/vesti/19-03-2015/sajam-obrazovanja-u-os-filip-kljajic-fica-.html
http://www.cukaricarakovica.com/2016/03/sajam-obrazovanja-u-osnovnoj-skoli-filip-kljajic-fica/
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