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:

ПРЕДАВАЊЕ О ПРЕВЕНЦИЈИ ЗЛОУПОТРЕБЕ ПСИХОАКТИВНИХ
СУПСТАНЦИ
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Зуботехничка школа
Врста установе:
Средња стручна школа
Место установе:
Звездара,Београд
Сајт школе:
ztsbgd@gmail.com
Контакт особа:Слађана Неагић
Назив установе:

Школска управа:Београд
Телефон школе:6442 913

АКТИВНОСТ
Здравље
Трајање активности
Једнократно
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:

Страна1од2
*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

Предавање се реализује у циљу упознавања ученика са појмом наркоманије,типовима зависности,
ризицима и последицама које психоактивне супстанце могу изазвати.Концепт предавања је заснован
на вршњачкој едукацији, где ученици - едукатори, који су прошли обуку за реализовање
превентивних предавања , реализују предавање уз подршку и помоћ наставника.Предавање је
осмишљено тако да су слушаоци све време активно укључени у дискусију.
Након предавања,ученици анонимно испуњавају упитник о ризицима и последицама које психоактивне
супстанце могу изазвати. Добијене податке ученици - едукатори,обрађују и добијене информације
користе за конципирање наредних предавања.
На крају, ученици добијају брошуре са препорукама за децу и родитеље, са превентивним мерама, као
и подсећање на последице које могу настати услед злоупотребе психоактивних супстанци.
Начин праћења активности

Обрадом података добијених на основу испуњених упитника, планирају се наредна предавања.Такође,
даје се препорука одељењским старешинама да на родитељским састанцима , родитељима, пренесу
информацију о предавању које је одржано.
Показатељи ефекта активности

Након информисања родитеља од стране одељењских старешина, према интересовању родитеља
могуће је предавање одржати и родитељима на неком од родитељских састанака, или организовати
предавање уз подршку МУП-а.
Остале напомене

За реализовање предавања, користе се брошуре и плакати који се обезбеђују кроз сарадњу са
Црвеним крстом.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.)
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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.

