Назив пројекта

„Активне школе“

Приоритет

II

Мера

2.4

Вредност
за 2015. годину
Покрајински
секретаријат/
Управа/Служба
(Известилац)
Циљ пројекта

Кратак опис
пројекта

2.000.000,00

ПС за спорт и омладину

Развој школског спорта у АП Војводини
Покрајинско секретаријат за спорт и омладину је израдио Акциони план
развоја школског спорта у АП Војводини за период 2013-2017.
Овај стратешки план, је јединствен не само у АП Војводини и Републици
Србији, већ и у читавом региону, има за циљ унапређење и побољшање
наставе физичког васпитања и ваннаставних активности, односно
реафирмацију школских спортских секција пре свега, као и система
школских спортских такмичења у основним школама. Имајући у виду да
је физичко васпитање најзначајније због доприноса у стварању здравог и
радноспособног становништва, а не са искључивим циљевима стварања
такмичара и освајача медаља.
Програм „Активне школе“, фокусиран на унапређење физичке активности
и развијање активног животног стила, требало би да допринесе здрављу
ученика и других чланова школске заједнице, те стварању повољнијих
услова
за
учење
и
напредовање
ученика.
Са аспекта развоја спорта, „Активна школа“ представља најповољнији
оквир за подстицање ширег укључивања деце у спорт, јер подразумева
унапређивање неколико важних аспеката функционисања школе:
1) квалитетније физичко васпитање (обавезно за све ученике;
2) богатију и квалитетнију понуду ваннаставних активности из ове
области;
3) чвршће повезивање са родитељима и локалном заједницом (нпр.
сарадња са спортским клубовима и спортским стручњацима, коришћење
материјалних ресурса у заједници и сл.),
4) побољшање материјалних ресурса за физичко васпитање и спорт у
школи;
5) подршка професионалном развоју наставника физичког васпитања.
На стручној конференцији „Активне школе 2“ присуствовали су
најпозванији представници који учествују у функционисању школског
спорта и доприносе његовом развоју у нашој покрајини: учитељи,
наставници и професори физичког васпитања, директори школа,
представници локалних јединица надлежних за ову област, Институт за
јавно здравље Војводине, Факултет за спорт и физичко васпитање у Новом
Саду, Министарство просвете - Школска управа Нови Сад, Савез за
школски спорт Војводине и представник нашег побратимског региона
Баден Виртемберга (СР Немачка).

Период
реализације
пројекта

Јануар 2015. – Децембар 2015.

Постигнути

Осам основних школа је добила акредитацију „Активна школа“, на

резултати
у 2015. Години

конференцији је присуствовало 130 представника основних школа са
територије АПВ

