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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:

ДЕЧЈИ ОБРАЗОВНО-ИСТРАЖИВАЧКИ КАМП
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
"Добринка Богдановић"
Врста установе:
Школа са домом ученика
Место установе:
Стрелац
Школска управа:Ниш
Сајт школе:
www.dobrinkabogdanovic.blogspot.com
Контакт особа:Милан Станковић
Телефон школе:010/375-186
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Наука
Трајање активности
Вишедневно
Ученици обухваћени активношћу Ученици више школа
Носилац активности
Више од 10 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

Дечји образовно-истраживачки камп je петодневна, ваннаставна, васпитно-образовна, тематски
комбинована активност која се одржава једном годишње, почев од 2016. године. Камп се одржава у
природном окружењу и под посебним условима, у селу Стрелац (општина Бабушница) и његовој
околини. Све планиране активности се реализују према дневном плану и уз стално присуство
организатора (одраслих), кроз радионице, предавања, теренски рад, слободне спортске активности и
културне садржаје. Ангажовани стручњаци примењују дидактичко-методичке поступке, облике и
принципе у складу са програмима рада у васпитно-образовним установама и институцијама. Посебан
акценат се ставља на обучавање за примену знања на практичан начин. Петодневни образовноистраживачки камп за децу основношколског узраста, реализује се према датом програму
организације Дечјег кампа. Усмерен је на подршку ученицима и развоју њихових ширих потенцијала,
али и на оживљавање села, искоришћавање и промоцију потенцијала и ресурса средине, буђење
традиције, дружење и ангажовање младих волонтера, афирмацију науке, развој истраживачког духа,
развој здравих стилова живота, уз анимирање шире друштвене заједнице. Дани су тематски, са
разноврсним активностима. Први дан боравка ученика је предвиђен за психолошко-педагошке
радионице, други дан за истраживања у природи, трећи за излет и упознавање знаменитости краја биљних и животињских врста природног резервата "Јерма", трећи дан је предвиђен за астрономију и
палеонтологију, четврти је дан за уметности и завршни дан је предвиђен за припремање јела у оквиру
Фестивала традиционалне кухиње. Поред носећих активности, сваког поподнева и вечери организују
се: спортске активности (турнир у малом фудбалу, стоном тенису, кошарци), забавне активности
(маскембал, рођенданска журка), рекреативне активности (шетња у природи до водопада "Скокови" и
до врха званог "Градиште"). У терминима слободног времена деца се друже, слушају музику, играју
стони фудбал, пикадо, шах, карте и друге друштвене игре. Носеће активности организују стручњаци
(професори факултета, кустоси Природњачког музеја, психолози, уметници, наставници), а пратеће
волонтери, васпитачи и чланови удружења. Све активности су праћене од стране руководиоца кампа и
директора школе организатора. Ноћна дежурства обављају васпитачи и наставници ментори. Кухињом
руководи школски кувар, а техничку подршку даје помоћно и ненаставно особље школе. У сарадњи са
Домом здравља на располагању је лекар у приправности.
Начин праћења активности

Последњег дана боравка ученици, учесници кампа, попуњавају анонимни упитник, путем ког желимо
да сазнамо какво је задовољство ученика целокупном организацијом кампа, али и добијемо смернице
за унапређивање програма Дечјег кампа за наредне године. Такође, на сајту кампа постоји онлајн
упитник, ког могу да попуне учесници кампа, али и њихови родитељи, наставници ментори и други
учесници.
Резултати показују да су сви анкетирани ученици (100%) одговорили да им се свиђа програм Кампа.
40% испитаника каже да им се све активности допадају, а неки су издвојили одређене активности
(кување, маскембал, радионице, спортске активности, излет, дружење);
Сви анкетирани ученици су научили нешто ново учешћем у кампу;
Васпитни аспект – ученици сматрају да су учешћем стекли и неке васпитне врлине, развијали

Страна2од3
*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.

солидарност и међусобно помагање, хуманост, дружење, лепо понашање, поштовање других...
Сви анкетирани ученици би поново дошли на Камп. Хтели би да слушају теме о природи, астрономији,
језику и дијалекту, прошлости... Већини ученика ништа није недостајало током Кампа, док су неки
навели породицу или интернет.
Сви анкетирани ученици кажу да је камп био занимљив и добар.
Најјача порука организатору: "Не одустајте од организације.”
Образовни аспект (циљеви) - Стекли су нова знања од стручњака на предавањима и радионицама.
Све активности се прате и анализирају непосредно након реализације, сваке појединачне, на дневном
нивоу и на крају манифестације и то путем: продуката рада ученика/радионичара, фотографија
организатора и самих учесника, личним присуством и бележењем запажања, разговором са ученицима
и њиховим родитељима, разговором са стручњацима и васпитачима, разговором са мештанима села,
анализом евалуационих упитника.
Показатељи ефекта активности

Евалуациони упитник о задовољству и испуњености очекивања учесника и организатора. Увећање
броја учесника (прве године је учествовало 35 ученика из 4 школе, друге године 59 ученика из 5
школа, а треће је било 70 ученика из 6 школа. Унапређен је Програм Дечјег кампа.
Остале напомене

Ова ваннаставна и ваншколска васпитно-обрзовна активност је веома захтевна и сложена за
организацију. Неопходни су минимални услови: смештајни капацитети, образовна инфраструктура,
материјално-технички услови за рад, људски и ресурси средине, као и законска основа (верификација
установе/програма). До сада је учешће за ученике било бесплатно, а средства смо обезбеђивали преко
пројеката, преко општинског и школског буџета, уз помоћ донатора и пријатеља школе. Надамо се
наставку оваквог позитивног тренда и у будуће. Од 2018. године Камп је подржан од стране Центра за
промоцију науке (ЦПН) из Београда.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.)

http://decjikampstrelac.weebly.com/
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