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:

ПЕКАРСКИ ДАНИ
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Пољопривредна школа "Шуматовац"
Врста установе:
Средња стручна школа
Место установе:
Алексинац
Школска управа: Ниш
Сајт школе:
www.sumatovac.edu.rs
Контакт особа: Јасмина Тончић
Телефон школе: 018 800 792
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Традиција
Трајање активности
Вишедневно
Ученици обухваћени активношћу Ученици школе у сарадњи са ученицима школе/ла из иностранства
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:

Страна 1 од 3
*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

„Пекарски дани“ је традиционална петодневна манифестација у организацији Пољопривредне школе
„Шуматовац“. Генерални покровитељ манифестације је СО Алексинац.
То је својеврсна промоција образовно-васпитних и ваннаставних активности, као и српске традиције.
Афирмација културе у свим сегментима живота, промоција културолошких и социолошких вредности
савременог друштвеног система, мултидисциплинарно повезивање институција и појединаца који се
баве различитим делатностима, промоција Пољопривредне школе“Шуматовац“, институција
суорганизатора и институција подршке, афирмација потенцијала којима Општина Алексинац
располаже
Најзначајније активности манифестације су:
•Културне активности: драмска секција, хор, литерарна и ликовна секција;
•Спортске активности: мали фудбал и одбојка (за средње школе) и "Игре без граница" (за ОШ)
•Привредне и туристичке активности: уметничка обрада теста, савремено и традиционално пекарство,
предузетништво младих, здрава исхрана, агро и етно туризам
•Слободне активности: креативна радионица - рециклажа текстила и плетених одевних предмета модна ревија, радионице: производња сапуна, декупаж и др.
Начин праћења активности

- извештај председника Организационог одбора,
- извештаји координатора рада оперативних тимова,
- финансијски извештај,
- видео записи,
- фотографије,
- радио и ТВ емисије,
- промо материјали у виду кратке рекламе и спота,
- број прегледа снимака са манифестације на youtube каналу,
- сајт и ФБ страница школе https://www.facebook.com/poljoprivrednaskolasumatovac/ (Пољопривредна
школа „Шуматовац“) (www.sumatovac.edu.rs)
Показатељи ефекта активности

- број ангажованих и заинтересованих ученика средњих стручних школа из Р. Србије и ученика
основних школа
- број ангажованих радника школе
- број посетилаца манифестације
- број компанија, удружења грађана, школа које су учествовале на тематским изложбама из земље и
иностранства
- број прилога објављених у штампаним и електронским медијима
- број компанија и институција које показују интересовање за наставак сарадње или успостављање
нове
Остале напомене
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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.

Манифестација „Пекарски дани“, коју школа традиционално организује већ 13. година, може бити
организована као републичка смотра - такмичење у изради и аранжирању најлепших славских колача
за ученике средњих школа. С обзиром на стечено искуство, организовањем манифестације са
учешћем стручних школа са територије РС и из иностранства, расположиве људске ресурсе и
развијену мрежу сарадника из области привреде и културе и подршку локалне самоуправе, сматрамо
да наша школа има капацитет да буде успешан реализатор овакве манифестације.
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

http://www.sumatovac.edu.rs/
https://www.facebook.com/poljoprivrednaskolasumatovac/
https://www.youtube.com/watch?v=x1ok0rf38RM
https://www.youtube.com/watch?v=sCaTfNEhx5w
https://www.youtube.com/watch?v=dv80Oqt2q8A
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