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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:

КЛУБ ЉУБИТЕЉА ПОЕЗИЈЕ
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ОШ „Душан Јерковић“
Врста установе:
Основна школа
Место установе:
Ужице
Школска управа:Ужице
Сајт школе:
www.dusanjerkovic.edu.rs
Контакт особа: Мирјана Радовановић
Телефон школе: 031 514 146
Пејовић, Ана Дуковић
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Култура
Трајање активности
Вишегодишње
Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења истог разреда
Носилац активности
1-2 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
искључиво школа која је попунила образац.

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

Школски библиотекари покренули су овај школски пројекат желећи да приближе ученицима
књижевно, тачније лирско стваралаштво на другачији начин. Школски библиотекари врше избор
лирских песама које ће ученици читати или говорити. У сарадњи са наставницима српског језика врши
се избор ученика који ће бити носиоци активности, приступа се увежбавању, израђују се тематске
зидне новине, ПП презентације. Активност се реализује као музичко-сценско извођење поетског
програма и доприноси промоцији читања.
Начин праћења активности

Програму присуствују заинтересовани наставници, родитељи, ученици. Програм се фотографише,
објављује на сајту школе и Фејсбук страници школске библиотеке, а пропраћен је медијски у локалним
средствима јавног информисања.
Показатељи ефекта активности

Велики број ученика школе који су заинтересовани за сличне активности. Показатељи успешности су
јавне похвале присутних колега наставника и библиотекара, као и родитеља ученика који наступају и
ученика школе који прате програм.
Овакво учење ученика је доказ активног и креативног учења, нуди увек нову тему за размишљање јер
упућује на уметност, машту, емоције, доживљаје и вредности.
Остале напомене

Овом ваннаставном активношћу постојеће информације и представе о поезији ученика трансформишу
се у сазнајну активност, ученици припремајући ваннаставну активност уче, развијају читалачку
радозналост и препознају и уживају у естетском квалитету одабраних дела. Увежбавањем изражајног
читања доприноси се развоју драмских и говорних способности и јача се самопоуздање код деце.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.)

https://www.facebook.com/pg/Biblioteka-O%C5%A0-Du%C5%A1an-Jerkovi%C4%871707200572895532/photos/?tab=album&album_id=1898611760421078
http://dusanjerkovic.edu.rs/?cat=22
http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=6855
http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=5547
http://dusanjerkovic.edu.rs/?p=4888
http://dusanjerkovic.edu.rs/?cat=32
http://pasaz.rs/klub-ljubitelja-poezije-u-os-dusan-jerkovic/
http://pasaz.rs/prvi-ovogodisnji-susret-kluba-ljubitelja-poezije/
http://pasaz.rs/bogatstvo-desankinih-vizija-znak-secanja-desanku-maksimovic/
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