
Трајне  ствари  које  дарујемо својој  деци  су  корени  и  крила 
 

           Општи  исходи образовања  и  васпитања резултат су целокупног  процеса 
васпитања  и  образовања  којим се обезбеђује  да  деца  ученици  и одрасли  стекну  
знања,  вештине  и вредносне  ставове  који  ће  допринети  њиховом  развоју  и  
успеху, развоју  и успеху  њихових  породица,  заједнице  и друштва  у  целини.  
С циљем да се  укаже  на  неопходност  сарадње свих институција у процесу 
стварања  услова  за  успешније остваривање  општих  постигнућа  и  исхода, који 
се обезбеђују укупним  васпитно-образовним процесом на свим нивоима 
предуниверзитетског васпитања и образовања кроз све садржаје, начине и облике 
васпитно-образовног рада у Крушевцу је 3.новембра у просторијама Културног 
центра Крушевац, поводом обележавања Дана борбе против климатских промена, 
одржан стручни скуп из области екологије. Овај глобално значајан датум је био 
повод да се просветни радници - васпитачи ПУ ''Ната Вељковић'' и наставници 
крушевачких основних школа окупе и размене искуства кроз  примере добре 
праксе из области еколошког васпитања и образовања, као саставног дела њиховог 
свакодневног рада са децом  и  ученицима. 
 

 
 
 
 
           Еколошки проблеми данас јесу једна од најакатуелнијих тема, како у свету, 
тако и код нас, па је стога информисање и активно деловање из ове области 
изузетно значајно. У том смислу, важно је истаћи да се значај развијања еколошке 
културе не огледа само у циљу усмеравања понашања у локалној средини у којој се 
појединац свакодневно креће, већ и у циљу општег деловања и указивања на 
узајамну повезаност и условљеност свих акција предузетих у правцу заштите 
животне средине на глобалном, а посебно на локалном нивоу - у смислу  неговања  



трајних  вредности  (ствари)  на  којима  се  заснива  опстанак  људске  заједнице, а 
то су породица  - као темељ људске заједнице (корени)  и  знање и његови извори - 
као  стубови  развоја  те  заједнице (крила). 
Уводничар је била проф.др Маријана Гавриловић из Високе хемијско-технолошке 
школе у Крушевцу представљајући рад ''Зелени транспорт''. Потом су стручне 
радове представили аутори и ауторски тимови васпитно-обазовних установа: 
''Еколошке активности" (ОШ ''Свети Сава''), ''Чувајмо природу'' приказ пројекта 
(ПУ ''Ната Вељковић''), ''Рециклажа''(ОШ ''Васа Пелагић''), ''Глистон и предшколци 
путују у средиште Земље'' – приказ пројекта (ПУ ''Ната Вељковић''), ''Климатске 
промене – узроци и последице'' (ОШ ''Нада Поповић''), ''Примери добре праксе'' 
(ОШ ''Бранко Радичевић''), ''Еколошке активности у раду са децом предшколског 
узраста'' (ПУ ''Ната Вељковић''), ''Еколошке активности у школи'' (ОШ ''Јован 
Поповић'') и ''Трајне ствари које дарујемо својој деци су корени и крила/ Откривање 
света у предшколској установи'' – приказ пројекта (ПУ ''Ната Вељковић'').  

 

 

 

          Скупу је присуствовало више од стошездесет просветних радника, који су 
попуњавањем евалуационих листова, јасно изрекли став да постоји потреба да се 
јавности представи рад у васпитно-образовним установама, да се размене искуства, 
као да овакав начин рада представља унапређивање квалитета сарадње и 
остваривање континуитета између два ступња васпитно-образовног система. 
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