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:

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА ПОЖАРЕВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Пожаревачка гимназија
Врста установе:
Гимназија
Место установе:
Пожаревац
Школска управа: Пожаревац
Сајт школе:
www.pozarevackagimnazija.edu.rs
Контакт особа: Данијела Жуковски
Телефон школе: 012522570
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Свет рада
Трајање активности
Вишегодишње
Ученици обухваћени активношћу Ученици више школа
Носилац активности
Више од 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

•
Манифестације се дефинише као облик ваннаставног рада на почетку школске године и укључује
у Годишњи план рада школе
1. Манифестација се реализује у другом полугодишту
2. Тим за професионални развој организује састанак са представницима свих стручних већа. Свако веће
добија задатак да представи предмете из своје области. Представљају се наставне и ваннаставне
активности. Представљање припремају заинтересовани ученици у сарадњи са предметним наставницима.
3. Припрема представљања рада школе обухвата представљање свих активности у области српског језика
и књижевности, страних језика, природних наука, друштвених наука, уметности, спорта. Такође се
представља рад ученичког парламента, школског ансамбла, рад библиотеке. Такође се представљају
традиционалне манифестације по којима је школа препознатљива у локалној, али и широј средини.
4. Директор школе и школски педагог припремају упознавање основаца са основним историјским
чињеницама о школи, начином функционисања, учењем и другим чињеницама, како би се упознали са
једном институцијом дугог трајања у свом граду.
5. Тим за професионални развој остварује контакт са основним школама путем позивног писма и
прављења распореда посета. Пожаревачку гимназију посећују сви ученици основних школа, а не само они
који ће бити њени ученици.
6. Ученици основних школа посећују Пожаревачку гимназију према утврђеном распореду. Дочекују их
ученици-волонтери, који имају улогу водича.
Обилазак почиње у Свечаној сали, где се ученицима обраћа најпре директор школе, а затим и школски
педагог.
Након презентације и евентуалних питања, основци са својим домаћинима крећу у обилазак.
Представљања се врше у учионицама и кабинетима, холовима, фискултурној сали, школском дворишту,
или како су већ ученици - презентери замислили.
Обилазак једне групе траје један до два школска часа.
Након обиласка ученици основних школа дају своје мишљење о манифестацији.
7. Групе долазе на сваких сат времена
8. На крају свих обилазака у библиотеци се организује евалуација манифестације од стране свих ученика и
наставника - домаћина, који су реализовали активности.
Начин праћења активности

•
Активности се прате преко фотографија, видео записа.
•
О манифестацији Дан отворених врата постоје редовни годишњи извештаји у Извештају о раду
школе
•
Анкетирање учесника манифестације по завршеној манифестацији
Показатељи ефекта активности

На основу анкетирања учесника манифестација се оцењује као успешна од стране свих актера – домаћина
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и посетилаца. Посетиоци истичу задовољство начином организовања и припреме, као и информацијама
које су добили.
Ученици основних школа, њихови наставници и родитељи задовољни су начином организације. Осећају
припремљеност ученика-домаћина да говоре о школи, уважавање од стране организатора и пријатно се
осећају.
Сви потврђују да се добро осећају у средини у којој се реализује ова манифестација.
Значајан је и рад ученика волонтера. Интересовање ученика за ову улогу је сваке године велико, а
накнадни разговор са њима и анкетирање по завршетку манифестације показује да се осећају јако
задоводовољно.
Остале напомене

Ученици завршних разреда основне школе стичу добар увид у могућности даљег образовања, што им даје
могућност да лакше донесу одлуку приликом даљег избора. Они такође упознају једну институцију у свом
граду, без обзира да ли ће бити њени ученици.
Последњих година све већи број ученика са најбољим успехом се опредељује за упис у Пожаревачку
гимназију и изражава задовољство због тога, што је свакако у интересу породице, школе, али и локалне
заједнице и друштва у целини.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

https://www.facebook.com/940079662749552/photos/a.1047944828629701/1047945081963009/?type=3&theat
er
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