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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:

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ФРАНКОФОНИЈЕ
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ОШ „Вук Караџић“, Кладово
Врста установе:
Основна школа
Место установе:
Кладово
Школска управа: Зајечар
Сајт школе:
vukkladovo.nasaskola.rs
Контакт особа: Марко Груичић
Телефон школе: 019/801-406
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Култура
Трајање активности
Једнократно
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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*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

Културна активност " Обележавање Међународног месеца Франкофоније" се реализује током марта
месеца већ пет година. Активност представља јединствено дружење ученика, наставника и учитеља
поводом Међународног дана Франкофоније.
Активности су конципиране кроз приредбе, изложбу радова, извођење француских шансона и
квизова знања.
Представници локалне заједнице, директори школа, Дома културе, Здравственог центра, родитељи,
грађанство су почаствовани гости који се врло радо одазивају датој активности.
На нивоу локалне самоуправе, све више се ставља акценат на кооперацију наше земље са
Француском, баш због толиког броја показане франкофилије наших суграђана.
Наша визија је да се надалеко чује за наш фертилан рад и да још много деценија истрајемо у што
већем броју оваквих културних активности. Један тако мали град, а толико прогресије у васпитном,
едукативном уметничком стваралаштву..
Начин праћења активности

У начин праћења реализације укључене су колеге које фотографишу, Радио телевизија Кладово и
часопис „Источне вести“ као и колеге из осталих школа које редовно евалуирају наш рад
Показатељи ефекта активности

Повећан је број ученика и колега као и осталих школа општине Кладово (ОШ „Хајдук Вељко“Корбово, ОШ „Стефанија Михајловић“-Брза Паланка, ОШ „Светозар Радић-Текија, СШ „Свети Сава“Кладово, ОШ „Љубица Јовановић-Радосављевић“-Подвршка) који прихватају партиципацију у
припреми активности везаних не само за Франкофонију већ и за остале активности везане за
друштвено користан и волонтерски рад. Подстиче се и негује љубав према француској култури и
француском језику кроз радозналост појединца за новим садржајима и изразима уз корелацију са
музичком и ликовном културом, информатиком, историјом, матерњим језиком.
Остале напомене

Циљ активности је да културним и другим активностима повећа активност васпитно-образовног
рада у стицању и развијању опште културе ученика и унапређивању културе рада, као и у деловању у
друштвеној средини у области културе школе и заједнице кроз волонтерски рад свих запослених
Сам резултат се редовно презентује Наставничком већу, Школском одбору, Ученичком парламенту,
Савету родитеља, те самим тим и представницима локалне самоуправе, који у потпуности помажу рад
на нашој активности што нас додатно мотивише и даје нове идеје за будуће активности које ученици и
запослени могу пружити широком аудиторијуму.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

Youtube tv kladovo dan frankofonije prilog 21 03 2017
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