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Примери заједничких ученичких   

ваннаставних активности   
 

 
I. I. Ваннаставне активности 
 

Реализација заједничких ученичких активности спрема МИО критеријумима:   

У школском простору: 

- Дебата у највећем простору школе (Одабирамо тему омладинског интереса, позивамо 

професоре и ученике, дискутујемо слободно, организовано, аргументирано). 

- Интеграциони угао (направимо област у којој можемо размењивати искуства, пити чај, 

разговарати чак и уз помоћ пријатеља или google translatе). 

- Филмска пројекција (Одабирамо филм, отворени простор, после филма следи 

дискусија).  

- Један дан у ципелама мог друга! (Са информацијама са којим располажемо, 

постављамо се у причи другога, одговарамо на питања у његово име, радимо 

рефлексију како се осећамо и шта смо сазнали о њиховим одговорностима и правима). 

- Делимо вештину! (Свако има 20 минута када дели своју вештину и учи остале, могу 

учествовати и наставници).   

- Платно пријатељства (Направићемо пуно простора, играмо спортске игре у 

тимовима, затим на платну остављамо отисак нашег длана и поруку како смо се 

осећали, платно излажемо у школи). 

- Мурал/ графит на зиду (На неискоришћеном зиду цртамо нашу поруку, у школи или 

на отвореном простору). 

- Радио дебата од куће до школе - аудио подкастови (Снимамо интересантне 

садржаје, делимо их, носимо слушалице и слушамо их на мобилном, најчешће када 

путујемо или имамо слободно време). 

Са институцијама: 

- Посета институција на националном нивоу (нпр. Парламент, Суд, Омбудсман).  У 

оквиру ових посета, ученици истражују важност институција, постављају питања, 

фотографишу, а затим израђују презентације са посећених места. 

- У посети наше општине (Идемо групно у општине, сазнајемо ко је одговоран за 

различите секторе, разговарамо о нашим идејама и предлажемо решења).  
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- На лимунаду са градоначелником/саветницима (Позивамо представнике из 

општине, говоримо им о свакодневним изазовима у нашој заједници и разговарамо о 

решењима). 

- У заједници: 

- Истражи заједницу (Анализирај простор око тебе, школе/ насеље и означи свако 

место које поседујеш, размисли да ли се може побољшати и шта младима треба у 

заједници). 

- Награђујемо младе лидере за добро понашање! (Тајна комисија састављена од 

омладине и одраслих, која прати понашање младих и награђује их. На пример, за 

рециклирани отпад, ако пређу пешачки прелаз, ако помажу ... мотивишу друге да се 

добро понашају). 

- Кампања за поштовање пешака и културног саобраћаја (Ми промовишемо 

правила, правимо кампању за подизање свести). 

- Спортске активности (Организација турнира у различитим спортовима - фудбалу, 

одбојци, кошарци, организовање школских мини олимпијских игара, штафетне игре 

итд)  ЛИНК ДО ПРИРУЧНИКА ЗА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

- Прилагођени простор за своје пријатеље са посебним потребама (Подносите 

захтев институцијама: шта можемо да урадимо за више доступних услуга за 

инклузивно образовање - одговорне ученике, рампе, звучне семафоре, коришћење 

јавног превоза). 

- Израђујемо куће за птице!  (Купујемо материјале, градимо кућице и стављамо их на 

дрвеће). 

- Чистимо језера / реке! (Купујемо одговарајућу опрему, чистимо смеће, узимамо 

узорак воде и гледамо под микроскопом, разговарамо око састава воде и како га 

задржати).  

- Садимо своје дрво! (учимо како посадити дрво, пазимо на његов развој, чувамо 

остала дрвећа). 

- Селектирамо, рециклирамо! (Еколошки свесни бринемо се о околини, предавање:  

зашто је важно селектирати отпад, поставити корпе за селектирање отпада). 

- На аутобуским станицама правимо угао за књиге и размењујемо књиге! (У 

договору са општином, постављамо кутије за књиге и размењујемо их са грађанима).  



 

3 

 

- Фарбамо клупе! (Налазимо клупе које треба побољшати, уз сагласност општине 

сакупљамо и бојимо клупе). 

- Дизајнирај свој бицикл! (У школском дворишту носимо бицикле, фарбамо их, 

поправљамо их, лепимо им налепнице, они који немају бицикл помажу својим 

пријатељима, сви заједно возимо и промовишемо културу бициклизма). 

- Донирамо храну!  (Сакупљамо / кувамо храну и поклонимо је). 

- Помажемо старијим особама у заједници!  (Од општине откријемо којим особама је 

потребна помоћ, купујемо неопходне ствари из продавница, носимо им кући, 

помажемо им да пређу улицу, да посете доктора, а они заузврат испричају догађај из 

прошлости). 

- Негујемо природу! (Промовишемо чист ваздух, ако нас родитељи воде у школу, 

делимо превоз са другим ученицима, радимо у природи и учимо како да се снађемо). 

- Почни на време! (Предузетници, пословни стручњаци, активисти, креатори старт-ап 

предузећа и представници јавних институција и удружења грађана говоре о омладини, 

предузетничком духу и могућности које чекају ученике. Одржава се такмичење 

пословних идеја. Даје се мишљење о идеји). 

- Перформанс у мом суседству! (Група ученика наступа у јавности и шаље поруку на 

неку значајну омладинску тему). 

- [Да би се дугорочно спровођивале омладинске активности и подршка, школе се 

подстичу да креирају активности у секцијамa (новинарским, драмским, у секцијама 

страних језика, дебатним клубовима, биологије итд.) 

 
Важно: 
 
* Родитељи се подстичу да буду активно укључени у улози присталица активности, као у улози 

ментора / предавача у свим наведеним наставним и ваннаставним активностима. 

 


