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:

НОЋ МУЗЕЈА- ЈЕДНОСТАВНИЈА ВРЕМЕНА
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Техничка школа "Радоје Љубичић"
Средња стручна школа
Ужице
Школска управа:Ужице
Техничка школа „Радоје Љубичић“ Ужице
Душица Стаменић
Телефон школе: 031514272

Назив установе:
Врста установе:
Место установе:
Сајт школе:
Контакт особа:

АКТИВНОСТ
Култура
Трајање активности
Једнократно
Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења различитих разреда
Носилац активности
Више од 10 наставника/стр. сарадника
Област активности

Спољњи
сарадници

Циљ
Активности

Активност је у
форми

☒ Родитељи
☐ Институције образовања
☒ Институције културе
☐Здравствене институције
☐Невладине организације
☐Општина/град
☐Фирме/предузећа
☐Нешто друго: Колекционари олдтајмера

☒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: Промооција школе
☒Уметничка манифестација (представа, филм, емисија, концерт, изложба...)
☐Излет, екскурзија, посета...
☐Такмичење, квизови...
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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.

☐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

20. мај 2017. године - Једноставнија времена
По други пут наша школа се укључила у манифестацију НОЋ МУЗЕЈА. Изложба "Једноставнија
времена" је отворена у 20:00 у холу школе, на првом спрату. Њоме смо представили живот у доба
социјализма кроз поставку аутомобила "Фића" , поставку намештаја - кроз импровизацију дневне собе,
кухиње, поставке одеће, посуђа, ђачког прибора, кућних апарата, дечјих играчака, гоблена, акцијашке
и извиђачке униформе, значки, плаката, обележја пионира - капе и мараме, штафете младости.
Уследила је додела новчаних награда са литерарног конкурса који се одржава двадесет година у
нашој школи у спомен преминулом колеги Зорану Теодосићу, на коме је учествовало преко сто
ученика из свих средњих школа у граду. На додели награда били су присутни учесници конкурса и
њихови наставници. У 20:25 ученици, чланови драмске секције, су извели представу "Јазавац пред
судом". У 20:50 је организована пројекција филма "Знаменити Ужичани" (део о Љуби Стојановићу),
чији су аутори професорка Снежана Недељковић и ученици наше школе. Наш програм је, како су
рекли посетиоци, надмашио њихова очекивања и били смо једна од омиљених локација у тој вечери.
Велики ентузијазам и труд ученика и наставника је награђен бројним похвалама.
Начин праћења активности

20. мај 2017. године - Ноћ музеја - Једноставнија времена
20:00 - Отварање изложбе
20:10 - Додела награда на литерарном конкурсу „Зоран Теодосић“
20:25 - Представа - Јазавац пред судом
20:50 - Пројекција филма „ Знаменити Ужичани“
У припремању ове ваннаставне активности је учествовало педесеторо запослених и велики број
ученика свих подручја рада, разреда и одељења из школе. Активности које су претходиле
реализацији пројекта Једноставнија времена у оквиру манифестације Ноћ музеја су припрема
пригодног плаката - професор Александар Митрашиновић, промоција у граду - ученици, припрема
драмског комада - драмска секција, припрема модела за ревију, костими и фризуре - ученици
текстилне струке и личних услуга, припрема изложбе макета и паноа - ученици грађевинске струке,
спровођење литерарног конкурса - стручно веће за српски језик, припрема и реализација филма историјска секција, организација изложбе олдтајмера - стручно веће саобраћаја, организација и
опремање Завичајног кутка - географска секција, организација и прикупљање експоната - наставници
и ученици школе.
Видеозаписи, новински чланци, фотографије
Музеј је уступио поједине предмете, фотографије и документа у време трајања манифестације.
● Све наведене активности су реализоване у школском холу, на платоу испред школе и на првом
спрату школе.
Показатељи ефекта активности

Посетиоци, њихови утисци, видеозаписи, новински чланци, фотографије.
Остале напомене
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Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.)
http://www.tv5.rs/2017/05/23/izlozba-jednostavnija-vremena-u-ts-radoje-ljubicic/
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