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:

ДРУЖИНA "ЗМАЈ У ЗЕЛЕНИМ ЧАРАПАМА"
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ТШ "МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША"
Врста установе:
Средња стручна школа
Место установе:
ПЕЋИНЦИ
Школска управа: Нови Сад
Сајт школе:
http://www.tspecinci.edu.rs
Контакт особа: МИЛОШ ЈЕФТИЋ, наставник
Телефон школе: 022436146
верске наставе - православног катихизиса
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Моралне вредности
Трајање активности
Вишегодишње
Ученици школе у сарадњи са ученицима школе/ла из
Ученици обухваћени активношћу
иностранства
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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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: saradnja sa privredom

ОПИС АКТИВНОСТИ
Опис активности

Дружина „Змај у зеленим чарапама“ је настала као резултат индивидуалног рада вероучитеља Милоша
Јефтића са даровитим ученицима, током више од 10 година. Како је даровитих ученика било много, а
њихова интересовања бројна, временом су се ширили – спектар ваннаставних активности и сарадња са
организацијама, институцијама и појединцима, који су били од помоћи и користи даровитим ученицима.
Резултат тога је, да наша ваннаставна активност обухвата, не само ученике више школа и школа у
иностранству већ, као новину, и бивше ученике школе, о чему ће бити речи у опису начина рада.
Први тип ванаставних активности дружине „Змај у зеленим чарапама“ су били наступи на различитим
такмичењима (књижевност, историја, општа информисаност, предузетништво, студије случаја, математика,
сликарство, социологија; конкурси разних институција за постигнуте резултате, примере добре праксе,
даровите ученике, наставнике, КВиС и др.)
Други тип ванаставних активности дружине су биле хуманитарне акције (организација филмског каравана
„Ухвати филм“ у Пећинцима (посвећеног борби за права инвалида), сарадња са Домом у Ветернику, са
Повереницом за родну равноправност (имамо своју представницу у „Панелу младих саветника
Поверенице“), сарадња са покрајинским Омбудсманом, НВО сектором...
Трећи вид – учешће у креирању омладинске политике, и бољих услова за младе и рад са младима
(консултативно учешће у: изради новог акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе у
МОС, предлагању измена закона о Омбудсману, великој омладинској конференцији „Инклузија уживо“,
коференцији у скупштини Београда и раније у Привредној комори Београда „Снага младих лидера“,
националној конференцији за КВиС, обукама и програмима Еразмус + фондације...
Четврти вид ваннаставних активности – сарадња са привредом: са чувеним ревизорским кућама "ЕY"
(најпожељнији светски послодавац у задње 3 године) i "KPMG" (уз "ЕY", такође из 4 највеће светске
ревизорске куће); "IEEG", "Дунав нет", "ЈУБ боје"...
Пети вид, сарадња са највишим државним институцијама – Председником Србије, Владом Србије, Владом
Војводине, Патријархом Српским, Краљевском породицом, САНУ (пријеми у циљу промоције остварених
резултата и подршке за будућност даровитих ученика)...
Уз наведено, било је небројено других, разних активности – од женског фудбалског тима до волонтирања
на организацији фестивала, кампова и технолошких скупова (омладински форум „Власина 2018.“,
„Voxxedays 2015.“; књижевних вечери, школских приредби; хор, обиласци манастира и др.)
Од новина у раду са даровитим ученицима, најважнија је била та, што је настављен рад са ученицима, и
кад више нису били ђаци наше школе. Уз ученике који су тренутно у нашој школи, рад се наставља и са
бившим ученицима, који су данас при крају студија (К.А. је 4. година Факултета за српски језик, Н.С. и Г.П.
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апсолвенти Економског, Ј.С. апсолвент Права, Т.К. апсолвент Безбедности, Д.Л. Социологије...), а били су
5. и 6. разред основне школе кад је пројекат почео. Шта више, моји садашњи ученици иду заједно на
такмичења са бившим ученицима, а Б.Ј. ми је чак постала и колегиница, па радо, и врло успешно
сарађујемо: под нашим менторством је, прошле године, наш тим састављен од средњошколаца и студената
освојио 2. место на националном CS у Словенији „Slovenian Case Challenge 2017”. Уз остварен резултат у
најјачој конкуреницији, склопили смо пријатељства и сарадњу са 2 стручне школе у Љубљани.
Уз њих, сарађивали смо и са ФОН, Сингидунум, Фимек, Економским факултетом Нови Сад (који су нам
помагали око припрема за поменуто, и друга такмичења); и са медијима – „Авлија“ Црна Гора,
„Славословље“ Аустрија, и више медија у Србији, који су извештавали после постигнутих резултата...
Све предходно поменуто можете детаљније погледати на нашој фб архиви, и у приложеним линковима.
Начин праћења активности

Електронска архива на фб друштвеној мрежи, архива са летописом и чланци у медијима.
Показатељи ефекта активности

За 10 година, освојили смо више од 300 разних награда, најчешће за књижевност и економију (само 2012.
је освојено око 200 књижевних награда - чак и 1.2.3. место на смотрама министарства Просвете за српски
језик, Лауреат и награда “За ментора даровитог ученика” (од Владе АП Војводине) и награда Министрства
просвете Србије “За стручни допринос раду књижевне секције за основну школу (а следеће год. и за
узраст средње школе). Сличне награде су освајане и у Црној Гори (“За изваредан рад са књижевном
омладином”), Немачкој, БиХ, Италији (на конкурсу “Castello di Duino”, Министарства спољних послова
Италије и UNESCO, 3 пута смо добијали награду за школски пројекат). Најчешће смо имали више
награђених на једном конкурсу (највише 18 награђених – 3 узраста у 2 категорије).
Награде су освајали ученици свих узраста: млађи и старији основци, средњошколци, студенти и одрасли
(најмлађа ученица/7, најстарија/28 година) што је око 20 генерација награђених ученика).
Прво признање, “Повељу доброчинства” (‘08.) смо добили од “Дома за децу и омладину ометену у развоју”
у Ветернику, за подршку деци ометеној у развоју.
Прошле шк. год. смо се такмичили у више различитих области са више узраста, и од децембра смо
освојили око 40 награда у 6 држава нпр. у Црној Гори (за књижевност) је освојено 1. и 2.3. местo. Ушли
смо и у GIZ КВиС Билтен добре праксе (VЕТ пројекат Владе Немачке и GIZ), а пројекат је јавно
презентован на великој омладинској конференцији „Инклузија уживо“ у Палати Србије.
Успех на конкурсу ЗУОВ је круна нашег дугогодишњег рада и одрицања.
Остале напомене

Пројекат је почео кад је наставник Милош Јефтић приметио дар К.А. за књижевност и понудио јој помоћ у:
штампању књиге, добијању стипендије, промоцији у свим медијима, до пријема код Председника државе,
Патријарха, Краљевског пара, у Влади...
2008. смо победили на општинском конкурсу у конкуренцији од неколико радова;
2009. смо победили на конкурсу "За најлепшу песму Срема".
2010. на републичком конкурсу „Златно звонце“, Центра за културну анимацију (између 1100 учесника).
Тај успех смо искористили за добијање средства за штампање књиге. Од продаје књиге и донација смо
окречили обе школе у Пећинцима.
Наставио сам рад са К.А. и кад је завршила основну школу у којој сам радио:
2011. је добила награду за Даровитог ученика.
2012. је победила на регионалном конкурсу и конкурсу Вукове задужбине и на основу тога јој је понуђена
стипендија приватне гимназије „Милош Црњански“ у Београду, коју она није прихватила. По том, били смо
на пријему код Патријарха и код Краљевског пара (после освојеног 1. и 2. места на конкурсу Вукове
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задужбине и Министрства просвете „Дани ћирилице“ у Баваништу).
2013/14. смо победили на међународном конкурсу Фонда јединства православних народа из Москве.
2015. је изашла њена самостална збирка, добила је признање Српске Краљевске академије наука и
уметности „За допринос култури“.
И уписала Факултет за српски језик и књижевност:
2017. после успеха у Италији, била је на пријемима код Председника Србије и Председавајућег САНУ, где
је говорила своја дела.
2018. је освојила 1. и 2. место на конкурсу за најбоље приче и песму и региону и проглашена је за најбољу
младу књижевницу у региону.
K.A. тренутно завршава Факултет за српски језик и књижевност, Универзитета у Београду.
Oсим К.А. кроз дружину "Змај у зеленим чарапама", смо подржавали и свако друго дете, без обзира да ли
је “велики", или "мали" таленат – нико није морао да ради тест интелигенције да би постао члан Дружине.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

електронска архива:
https://www.facebook.com/milos.jeftic.35
разни чланци:
https://www.espreso.rs/vesti/drustvo/211215/uspeh-srpskih-timova-u-sloveniji-oni-su-branili-boje-srbije-u-finalumedjunarodnog-takmicenja-foto?fbclid=IwAR15e9Rva9t9JQPJsvYzJXHKXSF5Y69NP8tFjbM7vl3skzLfKri2_pMf-vA
http://www.sremskenovine.co.rs/2011/06/stihovima-okreciliskolu/?fbclid=IwAR3cZP48D2s8wRsNl0Ow_cJ0jAELtgbtt5c33bz4svS1CeTiclQPJTX-u2U
http://www.spc.rs/sr/uspeh_uchenika_veronauke_iz_petshinaca?fbclid=IwAR0ehCCtQXBkqJ7HxiPXLeGlcgLFbHk4ko7aM_x2PA7mf_CDfmGxGY07lQ
http://spc.rs/sr/uchenik_generacije_polaznik_veronauke?fbclid=IwAR1Wuq4rti1ufKEYkGxOoDlPBnKN9u5j4Qbf63l
1TWw-UT_PIQtCp5q4DGA
http://spc.rs/sr/uchenici_veronauke_iz_petshinaca_kod_predsednika_u_sanu?fbclid=IwAR2s2UHWgNTm2wOAaH
5W3VCc-rR8GUWjF0UjtcEFKUzclba5tJuFlL_A42I
http://www.rtv.rs/sr_lat/mladi/obrazovanje/ucenici-iz-pecinaca-svoj-uspeh-posvetilinikolicu_824674.html?fbclid=IwAR10S1zQu7H301wDg2k-ZAPLcC4Iz9DMnM_Cb8UT3cGE5ouEhVoB_IzFpbg
http://www.pecinci.org/info/aktuelno.10.html?idvest=6285&fbclid=IwAR28XxhnhGJVFXLMGnOADt1YSzQP3oCBhp
jyKLwQZ5D2-hXXpcSIITDaDJ0#news_box
http://www.eparhija-sremska.rs/novosti/uspeh-ucenika-veronauke-iz-pecinaca-na-medjunarodnomtakmicenju/?fbclid=IwAR2gqEn6Nvl0wo1bSpXE4Kog2qHx6cR5Jy_GJv1rHnqROLgljIx12D9OS3Y
http://stevanraickovic.blogspot.com/2017/06/blog-post.html?fbclid=IwAR3b_vdk3OrGELO3cXDbD5JXK5vvs6POKrH1gHZ_UJM4gDtmdsSpzkd9yU
https://www.facebook.com/casestudyclubofficial/posts/685349935000238?hc_location=ufi
http://spc.rs/sr/medjunarodna_nagrada_uchenicima_iz_petshinaca?fbclid=IwAR1lg_1s4OL1XrHfqZemToG99KewHTRSYvlfO45mV9cnz3XiGJCCRM3hWU
http://pecinci.org/info/aktuelno.10.html?idvest=762&fbclid=IwAR1QldFn1I3m7VBiz2OtpDZGT1XBDaR6_7CpkLxS
w7WWAVxbL8KvoQotKNE
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https://www.facebook.com/milos.jeftic.35/media_set?set=a.1905201342859815&type=3
https://www.facebook.com/casestudyclubofficial/posts/685349935000238?hc_location=ufi
https://www.youtube.com/watch?v=C2vQ89fiuX8
https://www.youtube.com/watch?v=IhgZB0LaWlc
https://www.youtube.com/watch?v=yLL4ktA39js
https://www.youtube.com/watch?v=1IdodUBYYhI
https://www.youtube.com/watch?v=zhgcQNNH0ZY
https://www.youtube.com/watch?v=mVRY5whE0GM
https://www.youtube.com/watch?v=WH9HClFjb6o&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=EBD2paJ3nOY
https://www.youtube.com/watch?v=LtjI4ZiTfQU
https://www.youtube.com/watch?v=6lvZOmFiu0U
https://www.youtube.com/watch?v=2lNvu6IXG3g
https://voxxeddays.com/belgrade15/2015/09/29/we-support-youngstudents/?fbclid=IwAR1d0R6srlcyPreuOKzgcD43spc1SyAzG37aqyy1Vj3BbdhvDJti-A-fjTk
https://www.facebook.com/milos.jeftic.35/videos/pcb.1915874815125801/1915873515125931/?type=3&__tn__=
HH-R&eid=ARBQhuhXLFfyH9_oxD_-NwQ5MZ1StBSmlyBKcM3vQ0i1cEAoCJ1SlD8ZTF0bp_JbgY792P-NCRzpQeCO
Пријатељи наше школе:
http://www.masterbus.rs/bg_ruma.php
https://www.ey.com/cs/en/home
https://home.kpmg.com/rs/en/home.html
https://dunavnet.eu/sr
https://www.jub.rs/?gclid=EAIaIQobChMI64j88JP83gIVGpSyCh3_IQBoEAAYASAAEgKdCfD_BwE
http://www.pecinci.org/opstina-pecinci.322.html
https://www.bosch-home.rs/
http://www.ieeg.eu/
https://www.frizerska.si/
http://www.fon.bg.ac.rs/
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http://www.fimek.edu.rs/sr/
https://tehnogama.com/
https://www.giz.de/en/worldwide/303.html
http://www.politika.rs/
http://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?lang=en
http://www.eparhija-sremska.rs/
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