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ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Научни клуб у коме се реализује пројекат(максимално 4 научна клуба):leskovac

Одговорно лице пројекта

Име и презиме: Драган Танић

Занимање: професор разредне наставе

Мобилни телефон: 0642482852

Електронска пошта: tanic.dragan@gmail.com

Стручна биографија: 
Име и презиме: Драган Танић.Датум и место рођења:5.децембар 1981.године, Оџаци. Обраѕовање: професор 
разредне наставе, са сталним запошљењем у ОШ "Јосиф Костић" у Лесковцу. Као професор разредне наставе 
учествовао сам на многим школским пројектима: "Игродром", "Школа без насиља", "Развионица", аутор сам 
креативних радионица за децу нужих разреда хватачи снова, израда пињате,...Учествовао сам као спољни сарадник 
на пројектима социјално угрожене деце "Учитељи срцем за децу на хранитељству", као и "Учењем до бољег живота" 
и био реализатор радионица за њихову подршку и осамостаљивање. Као сарадник НВО Ресурс центар Лесковац 
учествовао сам на пројекту "Зелени лидери" који је имао за циљ да ученицима средњих школа приближи проблем 
загађења наше планете Земље и осамостали их у деловању и очувању исте. Активно учествујем у волонтерским 
акцијама за очување животне средине. Секретар сам удружења Пријатељи деце Лесковац.

ЧЛАНОВИ ТИМА

Члан тима

Име и презиме: Драган Танић

Занимање: професор разредне наставе

Мобилни телефон: 0642482852

Електронска пошта: tanic.dragan@gmail.com

Стручна биографија:



Име и презиме: Драган Танић.Датум и место рођења:5.децембар 1981.године, Оџаци. Обраѕовање: професор 
разредне наставе, са сталним запошљењем у ОШ "Јосиф Костић" у Лесковцу. Као професор разредне наставе 
учествовао сам на многим школским пројектима: "Игродром", "Школа без насиља", "Развионица", аутор сам 
креативних радионица за децу нужих разреда хватачи снова, израда пињате,...Учествовао сам као спољни сарадник 
на пројектима социјално угрожене деце "Учитељи срцем за децу на хранитељству", као и "Учењем до бољег живота" 
и био реализатор радионица за њихову подршку и осамостаљивање. Као сарадник НВО Ресурс центар Лесковац 
учествовао сам на пројекту "Зелени лидери" који је имао за циљ да ученицима средњих школа приближи проблем 
загађења наше планете Земље и осамостали их у деловању и очувању исте. Активно учествујем у волонтерским 
акцијама за очување животне средине.

Члан тима

Име и презиме: Маријана Пешић

Занимање: професорка географије

Мобилни телефон: 0607582073

Електронска пошта: marijanapesic11@gmail.com

Стручна биографија:
Име и презиме: Миријана Пешић. Радим у основној ОШ "Јосиф Костић" у Лесковцу као наставник географије и 
грађанског васпитања већ пета година.Учествовала сам на многим активностима у школи, а неке сматрам и лично 
њиховим зачетником као што је "изложба кућних љубимаца" која се је одржала четврти пут прошле године. Што се 
тиче осталих активности, ту је квиз знања о загађењу и заштити животне средине одржан у Центру за економику 
домаћинства "Даница Вуксановић" прошле године поводом Дана планете. У оквиру часова грађанског васпитања 
такође обрађујемо тему загађење животне средине где реализујемо различите активности (представа ученика виших 
разреда за ученике четвртог разреда, сређивање еко кутка у школском дворишту - ученици и наставници,...) по чему 
је наша школа и препознатљива. Такође организујем редовне хуманитарне акције у оквиру грађанског васпитања.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Назив пројекта: Зелена акција

Кључне речи пројекта (највише 4 кључне речи): екологија, акција, заштита животне средине, рециклажа

Научне области које се промовишу пројектом: природне науке.

Трајање пројекта

Почетак спровођења: 01.06.2017.

Крај спровођења: 30.09.2017.

Апстракт пројекта:



У оквиру пројекта "Зелена акција", а у сарадњи са основним школама града Лесковца и локалном самоуправом кроз 
серију заједничких активности радиће се на развоју свести ученика о заштити животне средине и важности за очување 
исте. Пројекат ће обухватити радионице са ученицима основних школа на тему екологије и планирање и извођење 
акција, посету Рециклажном центру у околини Лесковца, реализацију заједничке Зелене акције која ће имати за 
задатак да оснажи ученике за покретање самосталних акција/иницијатива.

Опис пројекта:
Планета Земља и природни ресурси се сматрају неисцрпним изворима свих „лагодности“ на које смо навикли у 
савременом животу- вода, здрава храна, ваздух. Сва упозорења се схватају врло олако и по старом обичају се гурају под 
тепих мислећи да се све то дешава негде другде као и да ће се ситуација некако решити сама од себе. Иако Република 
Србија на националном нивоу ради на очувању животне средине кроз припрему сета закона, али и организовањем 
различитих акција, неопходно је доћи до сваког појединца и пружити му основна знања на ову тему. Нажалост, иако се 
сматра једним од најважнијих питања, Србија, поготово југ и даље остављају утисак земље која не брине превише о 
својим ресурсима, проблему загађења, али и основне хигијене. Локална самоуправа у Јабланичком округу ради на 
решавању круцијалних питања везаних за овај сектор (регионални рециклажни центар, постројење за пречишћавање 
отпадних вода и сл), међутим недостају свакодневне активности појединаца које ће допринети да се заустави 
претерано коришћење ресурса на планети, а који су ионако већ на измаку. Обично се каже да на младима свет остаје. 
Млади људи морају да делују сада и да нема потребе да чекају јер „њихово време тек долази“. Зато се морају 
константно јачати и едуковати како би они могли активно да се укључе у јавни живот њихове локалне заједнице и 
допринесу јачању свести, али и реализацију конкретних акција везаних за заштиту животне средине. Активности које 
ће се реализовати на пројекту су : 1. Информисање школа о почетку реализације пројекта "Зелена акција" 
(информисање школа о циљевима и активностима пројекта) и формирање заинтересоване групе ученика; 2. 
Реализација радионица: Радионица 1: основни појмови и терминологија везана за одрживи развој и заштиту животне 
средине; препоруке за лични допринос заштити планете Земље. Радионица 2: проблеми загађења воде, земље, 
ваздуха; рециклажа и како уклањати и сортирати отпад; очување биодиверзитета; план акције. 3. Посета Рециклажног 
центра (ова активност реализоваће се уз подршку града Лесковца у виду превоза за учеснике пројекта. 4. Креирање 
плана еко акције. Ученици ће у групама давати предлоге за реализацију по једне акције везане за подизање свести о 
важности очувања и заштите животне средине. 5. Реализација најбоље акције и исписивање еко порука (поруке ће 
ученици креирати на радионицама, а стајаће у свакој од школа из којих ће бити ученици који учествују на пројекту). 
Учесницма пројекта биће подељене биоразградиве торбице са логоима Научног клуба Лесковац, Центра за промоцију 
науке и називом пројекта.

Циљна група:
Главна циљна група пројекта "Зелена акција" су деца узраста од 9 до 11 година.Разлог зашто старија деца неће бити 
укључена је жеља да са ученицима нижих разреда остваримо сарадњу која ће се наставити током њиховог даљег 
школовања. Циљна група су нам сви ученици, наставници као и родитељи школа које ће учествовати у пројекту јер 
ћемо акцијом и порукама (осликавањем зида школе) које ће бити израђене, у оквиру пројеката покушати да скренемо 
пажњу свима на важност очувања наше планете Земље.

Циљеви пројекта:
Развијати свест ученика основних школа града Лесковца о важности одрживог развоја и заштите животне средине 
кроз проширивање знања о екологији и рециклажи. Оснажити ученике (9 - 11 година) основних школа града Лесковца 
за иницијативе које су у духу одрживог развоја и заштите животне средине. Формирати мрежу љубитеља природе која 
ће подстицати активности и активизам младих у циљу подизања свести о важности одрживог развоја и заштите 
животне средине.

У које се циљеве из Програма промоције науке, научно-технолошких резултата и достигнућа пројекат 
уклапа?
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА

План рада по активностима за први Научни клуб

Редни 
број

Активност Од До

0.

Промоција пројекта 
(информисање школа 
о пројекту "Зелена 
акција") и формирање 
групе полазника

01.06.2017. 16.06.2017.

1. Прва радионица 
"Екологија - шта је то?" 19.06.2017. 24.06.2017.

2. Друга радионица 
"Проблеми загађења!" 26.06.2017. 01.07.2017.

3. Посета Рециклажног 
центра 06.07.2017. 13.07.2017.

4. Трећа радионица 
"Зелена акција" 04.08.2017. 10.08.2017.

5. Куповина материјала 
и реализација акције 04.09.2017. 15.09.2017.

6.

Завршна 
конференција за 
медије (презентовање 
резултата пројекта)

20.09.2017. 21.09.2017.

ПЛАНИРАНИ УКУПНИ БУЏЕТ

План рада по активностима за први Научни клуб

Редни 
број

Активност Трошкови за 
људске ресурсе:

Трошкови за 
путовања и 

смештај:

Трошкови за 
опрему:

Трошкови за 
материјал:

Остали 
трошкови:

1.
Промоција пројекта (информисање школа о 
пројекту "Зелена акција") и формирање 
групе полазника

0 0 0 0 2000

2. Прва радионица "Екологија - шта је то?" 10000 0 0 3000 0



3. Друга радионица "Проблеми загађења!" 1000010000 0 0 3000 0

4. Посета Рециклажног центра 0 0 0 0 0

5. Трећа радионица "Зелена акција" 10000 0 0 3000 0

6. Куповина материјала и реализација акције 7000 0 40000 10000 0

7. Завршна конференција за медије 
(презентовање резултата пројекта)

0 0 0 0 0

Укупно 98000


