
САЖЕТАК РЕАЛИЗОВАНОГ ПРОЈЕКТА 

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

„РАЗМЕНА ПРОЈЕКТНИХ ИДЕЈА – ПУТ КА РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА” 

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСТАНОВИ И РЕАЛИЗОВАНОМ ПРОЈЕКТУ: 
 

Назив установе: 
 ОШ „Иво Андрић” 
Поштански број, 
Место:  11000 Београд E-mail:  osivoandric@beotel.net 
Адреса/улица, 
број:  Ивана Мичурина 38А Wеbsite: http://www.osivoandric.rs/ 

Број телефона:  011/ 3583-286 
 

  

Контакт особа за више информација о пројекту: 

Презиме и име:  Милан Пашић Позиција:  директор 

Број телефона:  011/ 3583-286 E-mail:  osivoandric@beotel.net 

        

Назив реализованог пројекта 
 

 ,,Промоција физичке активности 
употребом ИКТ-а'' 

Период реализације 
 Школска 2015/2016 

Извори финансирања/донатори 
 Школа и „Hopsports training systems“ iz SAD–a 

Партнери у реализацији пројекта 
 

Факултет спорта и физичког васпитања у 
Београду  
„Hopsports training systems“ iz SAD–a 

Циљ пројекта 
 

У сарадњи са Факултетом спорта и физичког 
васпитања у Београду и проф. др Минг–Каи 
Чином из агенције „Hopsports training 
systems“ iz SAD–a, у 2016. години 
реализујемо пројекат ,,Промоција физичке 
активности употребом ИКТ-а''. Разлог томе 
је да побољшамо физичку активност и 
здравље деце у нашој школи и промовишемо 
здраве стилове живота код ученика.  
Посматрано из научне перспективе ово је 
узраст када су код деце највеће потребе за 
њиховом физичком активношћу, јер смо 
свесни чињенице да је све већи број деце са 
разним деформитетима (кифоза, сколиоза, 
лордоза, равни табани...) а поред тога и 
велики број њих не испуњава препоручене 
стандарде Светске здравствене организације 
од 60 минута дневне физичке активности.  
Циљ нам је да се омасови покрет вежбања у 
школи (у оквиру наставе, на одморима, као и 
(само)вежбања ради унапређења и очувања 



здравља користећи се при том искуствима 
напредних земаља света, где вежбање 
постаје свакодневна потреба све већег броја 
деце и незаобилазан фактор здравља, 
васпитања и културе живљења. У вези са тим 
Факултет спорта и физичког васпитања у 
Београду, са којим већ дуги низ година 
имамо изузетну сарадњу, упозорио је кроз 
разне научне радове на сву штетност 
ограничавања кретања, посебно у младости 
и детињству. 

Главне активности пројекта 
 

Пуштање видео филмова ученцима 7-11 
година кроз (минимум 10 минута 
свакодневно) приступ сајту http://brain-
breaks.com (сваи учитељ своју шифру) 
Техничке спецификације – одређене 
рачунарске компоненте (пентиум 4, 4 ГБ 
слободног простора, 1 ГБ меморије...) 
Пуштање видео филмова током различитог 
дневног интервала (у оквира часа, током 
малих и великих одмора, пре и после 
наставе, пре контролних/писмених 
задатака...) 
Слање тромесечних и шестомесечних 
извештаја 

Сугестија будућим апликантима, важне напомене 
 

Ради реализације пројекта неопходно је 
поседовање одређених ИКТ-а у учионици 
(школи). 

 

http://brain-breaks.com/
http://brain-breaks.com/

