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УВОД

Фотографија 1. Учесници Смотре стваралаштва школских библиотекара 2013. у сали ОШ „Ђорђе Крстић“

1

За све фотографије објављене у зборнику постоји сагласност учесника, односно аутора.

1
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мр Славица Јурић
ОШ „Свети Сава“ Бачка Паланка

Нове писмености и школска библиотека у 21. веку

Сажетак: У раду се разматра феномен вишеструких писмености које се срећу у наше време.
Дефинисане су и одређене карактеристике неколико нових писмености неопходних за
актере у образовању: наставнике, стручне сараднике, ученике. Акценат је на писменостима
које се везују за нове медије. У завршном делу дат је пресек стања писмености у свету и код
нас, перспективе развоја, предлог стратегија и стандарда за развој нових писмености кроз
школовање. Посебно је истакнут значај школске библиотеке и улога школског библиотекара
у развоју вештина нових писмености.
Кључне речи: алфанумеричка писменост, нове писмености, нови медији, информационокомуникационе технологије, стање и перспективе, школска библиотека, препоруке

Нова писменост – дефиниција и типологија вишеструких писмености
Термин писменост потиче од латинске речи litteratus, која је још од 8. века коришћена као придев за
описивање оних који умеју да пишу и да вештину писања преносе другима. Писменост је, и као појам и
као термин, све до друге половине 20. века имала значење блиско првобитном: алфанумеричка
писменост, тј. способност читања, писања и рачунања. Штавише, након једног истраживања почетком 90их година, амерички аутор Пауел (Powell) истиче да још увек у већини рефералне литературе среће
дефиницију писмености у свом првобитном значењу.2
Најпре су лингвисти 50-их година прошлог века приметили да се писменост не може посматрати као
изолована категорија, знање само по себи, него као способност употребе у различитим друштвеним
ситуацијама и свакодневном животу, при чему је први пут поменута функционална писменост. Термин
функционална писменост први помиње Греј 1956. године, али је у првих неколико деценија разматрања
проблематике и дефинисања проблема функционалне писмености акценат био на прагматичном и
економско-технолошким виђењу тог појма. Крајем 80-их и почетком 90-их година нагласак се премешта
на друштвене аспекте појма писмености. Британски теоретичар Брајан Стрит3 први говори о различитим
„праксама писмености“. Р. Кулић и И. Ђурић савремени концепт функционалне писмености дефинишу као
2

R. W. Powell, Levels of Literacy – Perspectives on Adult literacy (London: United Kingdom Reading Association, 1993).
B. Street, Social literacies, In Enciklopedia of language and education. Volume 2: Literacy (Dordrecht: Kluwer , 1997), 133 –
141.
3
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концепт који подразумева знања, вештине и вредности које појединцу омогућавају контролу сопственог
живота на квалитетан начин, обављање основних грађанских дужности и решавање различитих проблема
на послу, у породици и у друштвеном животу уопште.4 Као што има своје заговорнике, концепт
функционалне писмености има и врло озбиљне критичаре који страхују над судбином образовања које се
заснива на практичним, употребљивим знањима и вештинама које су потребне тржишту рада и
економији. По њиховом мишљењу то није главна сврха образовања нити залог напретка. Знања по себи
морају постојати и даље као категорија која: оплемењује и васпитава; преноси најбоље од свега што се
сазнало, створило и десило у прошлости; успоставља временску конверзацију људске врсте; отвара ум за
културне и научне хоризонте са којима се људи у животу не би сусрели на систематичан начин као што
могу у школи… Један од критичара функционалне писмености, професор филозофије на Универзитету у
Бакингему у Великој Британији Антони Охир (Antony O’ Hear) функционалну писменост сматра трендом и
заступа тезу да образовање не би требало уопште посматрати као могућег чиниоца друштвене, економске
или неке друге промене. У исти ранг моде он сврстава и критичко мишљење као вештину која се, тобоже,
постиже функционализацијом знања. Антони Охир има врло логичан аргумент за то – не можете о нечему
критички промишљати уколико о предмету мишљења немате широк спектар знања. А где ћемо га стећи
ако се методе и технике традиционалне школе, као што је предавање, прогласе фактором ремећења или
кочницом у стицању функционалне писмености? С тим у вези он помиње методе које предлажу
заговорници функционалних знања и каже да често баш пажљиво вођене радионице спречавају критичко
мишљење, јер се кроз планиране активности учесници воде ка жељеним исходима и пожељним и
очекиваним мишљењима и вредностима. На предавању се то не може десити јер док слуша, ученик
истовремено може да гради сопствени критички став о томе, и једино што недостаје јесу подстицаји и
ситуације у којима или поводом којих ће га изнети. Чак ни обезбеђивање таквих ситуација у наставном
процесу Охир не сматра потребним јер ће их сам живот обезбедити. Главни циљ образовања, истиче он,
јесте уклањање незнања, а не опскрбљивање младих практичним вештинама којима ће они учинити
нешто за себе, с неизвесним изгледима какве ће то последице имати за друштво, па и човечанство.5
Сложени услови живота у савременом свету наметнули су човеку потребу за знањима и способностима из
различитих области, без којих не би могао да разуме свет у којем живи и да успешно функционише у
њему. Тако се термин писменост проширио не само на функционалну писменост, него и на медије,
грађанске и цивилне тековине, информатичко-технолошку област, дигиталну област и друго. У последње
две деценије помиње се десетак типова писмености, при чему аутори користе различите поделе па и
термине. У дефиницијама типова писмености долази до преклапања, повезаности и међузависности.
Рецимо, информатичка писменост среће се и под називима рачунарска или електронска писменост, те се
тако сам термин писмености проширио и мултипликовао. У домаћој јавности, чак и у научној, још увек
влада терминолошко-појмовна нејасноћа око информатичке и информационе писмености. Тако се за
означавање рачунарске или информатичке писмености користи информациона писменост а не
рачунарска писменост, што би било пожељно. У складу с развојем информационог друштва, појам
информационе писмености се донекле искристалисао у појам који је унеколико надређен осталим
видовима писмености, односно у појам који обухвата низ општих и универзалних вештина које се
4

Радивоје Кулић, Игор Ђурић, Функционална писменост у концепцији базичног образовања и васпитања,
Иновације у настави, 2012, 2, 95.
5
Entoni Ohir, Deca nisu vlasništvo države, u Rečnik reforme obrazovanja, Bojana Petrić (Novi Sad: Platoneum, Misao,
Pedagoški zavod Vojvodine, 2006), 112 – 119.
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примењују у различитим окружењима: ако се примењују у дигиталном окружењу, информациона
писменост постаје дигитална; ако се вештине примењују у окружењу различитих медија, реч је о
медијској писмености итд. Мултипликација писмености, шароликост у терминологији, нејасна
класификација и односи преплитања и међузависности различитих типова писмености спонтано су
довели до коришћења термина нова писменост којим су означени сви типови писмености с нагласком на
дигиталној.
Термин информациона писмености увео је Пол Зурковски 1974. године, скрећући на тај начин пажњу
академских кругова на концепт писмености која је усмерена на ефикасно коришћење информација за
решавање проблема. Од тада се дефиниција информационе писмености мењала и проширивала значење
у складу са захтевима информационог друштва. Ни данас не постоји универзална и општеприхваћена
дефиниција информационе писмености, али је једна од најчешће цитираних она коју је 1989. године дало
Америчко библиотекарско друштво (АLA: American Library Association) у Завршном извештају. Овај
документ је значајан јер, осим дефинисања појма, садржи и одређује: компетенције информационо
писмене особе; стратегије и технике за достизање информационе писмености, међу којима је главни
концепт доживотног учења; значај знања и управљања знањем у условима савременог света; улогу
школства у процесу информационог описмењавања.6 У свим дефиницијама информационе писмености,
међутим, постоји минимум заједничког садржаја, који се односи на след активности и способности за
њихово спровођење, а које се могу графички приказати.

потреба за
информацијом

проналажење
информације

процена и
вредновање
информације

ефикасна
употреба
информације

Графикон 1. След активности у информационој писмености

Код информационе писмености тежиште се пребацује са технологије на људску димензију. Централни
интерес информационе писмености јесте информационо писмен појединац, човек и његове вештине,
његово право приступа квалитетним информацијама, очување информација, етичке, правне и друштвене
консеквенце информационог друштва с циљем да се смањи инфомациони јаз.
Поред наведеног, теоретичарка информационе писмености Шила Вебер са британског Универзитета у
Шефилду истиче и етичку категорију коришћења информација. Она води посебан блог о информационој
писмености7, а њен дијаграм о информационо писменој особи која се у информационом друштву стално
усавршава често се наводи у уџбеницима и обавезној литератури многих факултета8:

6

ALA, Presidental Committee оf informational Literacy: Final report, 1989, доступно на:
http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential (проверено 19. 1. 2013.)
7
Sheilla Webber, Information Literacy Weblog http://information-literacy.blogspot.com/ (проверено 19. 1. 2013)
8
Bill Johnston, Sheila Webber, As we may think: Information literacy as a discipline for the information age Research
Strategies: 20, 2006, 108 – 121.
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промена
циљева,
навика,
потреба

динамика
информационо
писменог
појединца

локално национално општедруштвен
о

Култура организације:
мисија, вредности,
норме, стил управљања,
стратегија информисања

Графикон 2. Динамика информационо писменог појединца (Шила Вебер)

Приликом дефинисања писмености, поготово информационе, у свету се веома поштују препоруке,
декларације, стратешки документи и стандарди које доносе библиотечке асоцијација. То је стога што се у
библиотекарству подразумева да је предмет његовог бављења информација и знање, што подразумева
информације које се налазе на свим носачима знања, укључујући и мрежу, а не само оне које су садржане
у штампаним књигама. И не само зато, него и зато што је библиотекарство дисциплина која подразумева
и класификацију, опис и стандардизацију тих описа и класификација како би сналажење у мору
информација било лакше. У развијеном делу света библиотечки послови спадају у 10 најперспективнијих
занимања у будућности. Развијени део света одавно је схватио да библиотеке на свим нивоима, од
школских, специјализованих до универзитетских и националних, могу и треба да буду центри
информационе писмености. Познату максиму о томе да стање библиотека у једном друштву указује на
степен његове укупне културе готово да можемо, у духу модерног времена, преиначити у максиму по
којој улога и положај библиотека у друштву могу да буду показатељи колико је то друштво спремно за
друштво знања, тј. помиње ли га декларативно или му заиста тежи низом конкретних акција и
далекосежних планова. Не чуди зато што је Александријска изјава о информационој писмености и
доживотном учењу из 2005. године опет везана за библиотечка удружења, овај пут за Међународну
федерацију библиотечких удружења (IFLA: International Federation of Library Assotiations). На сајту овог
удружења тај документ постоји и на српском језику.9 Осим тога, информациона писменост је, као и остали
типови писмености, подложна сталном развоју што изискује и редефинисање појмова.10

9

IFLA, The Alexandria proclamation on information literacy and lifelong learning.
http://archive.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc.html ; превод на српски доступна и посебно:
http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/media-info-lit-recommend-sr.pdf (проверено 19. 1.
2013.)
10
Sharon Markless, David Streatfield, Three decades of information literacy: redefining the parameters. Доступно:
http://www.informat.org/pdfs/Streatfield-Markless.pdf (последњи приступ 19. 1. 2013)
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Сви остали типови писмености везани су директно, или мање директно, за информациону писменост која
је приоритетна писменост у друштву знања. Различити аутори имају различите типологије писмености, па
и термине за њих. Значајан преглед концепата писмености дао је Дејвид Боден. По његовом мишљењу у
схватањима теоретичара могу се разликовати два концепта писмености, према којима писменост
подразумева:
1. вештине које се стичу током целог живота, неформалним и информалним учењем (концепти
нове писмености),
2. базична знања која се стичу током формалног школовања (рецимо, здравствена, агрикултурна,
еколошка, демократска писменост итд.).

Задржавајући се на концептима писмености базираним на вештинама, Дејвид Боден разликује
информациону, медијску, библиотечку, информатичку и дигиталну писменост и сваку од њих дефинише.11
Преглед других подела писмености одузео би много времена и простора, а довео би нас до констатације
да се ради о мање-више сличном приступу, те је у таквој ситуацији добро веровати међународним
стратешким документима и поделама које они садрже, и то из више разлога: а) пре доношења таквих
документа тимови стручњака су свакако имали увид у сва важна теоријска разматрања, те су одабрали и
објединили она које се могу сматрати општом платформом за локално деловање; б) стратешки документи
су увек препоруке на основу научних достигнућа, а не непромењиви аксиоми, сами се могу мењати и
мењају се, те се ни на локалном нивоу не морају препознати као апсолутно примењиви и непроменљиви.
Зато у овој прилици можемо да се усмеримо на Штернову класификацију писмености12, која је настала
као бели документ редовних састанака у оквиру УНЕСКО-а, на којима се научници баве темама
информационе писмености и информационог друштва и о којима УНЕСКО има брошуру синтетичког
карактера Разумевање информационе писмености13. Типологијa вишеструке писмености, са незнатним
изменама, у којој централно место има информациона писменост, приказана је дијаграмом.

11

David Bawden, Information and digital literacies; a review of concepts, Јournal of Documentation , 2001. Доступно на
http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/105803/1/bawden.pdf (приступ 19. 1. 2013.) Преглeд
развоја мисли о информационој писмености у Европи доступно је: http://informationr.net/ir/84/paper159.html?referer=www.clickfind.com.au (проверено 19. 1. 2013.)
12
C. M. Stern, Information literacy “unplugged”: Teaching information literacy worldwide without technology. White paper
prepared for UNESCO, the U.S. National Commission on Libraries and Information Science, and the National Forum on
Information Literacy, for use at the Information Literacy Meeting of Experts, Prague, The Czech Republic, 2002, July.
13
F. Woody Horton, Understending Information Literacy, Information Society Division, Communication and Information
Sector, Paris: UNESCO, 2007. Доступно:
http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/157020E.pdf (последњи приступ 19. 1. 2013)
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Графикон 3. Штернова класификација нових писмености

С једне стране, дијаграм тока приказује централни положај информационе писмености која је извориште
и уточиште осталих типова писмености; с друге стране, дијаграм показује да међу свим типовима
писмености постоји зависност. Примерице, основна - алафанумеричка писменост на свим својим нивоима
(знање, функционално коришћење, разумевање), као способност читања, коришћења и разумевања
система алфабетских и нумеричких ознака, подразумевајућа је и за разумевање других кодова или
изражајних средстава. Језик, поред усменог и писаног (систем знакова), има и свој дигитални вид, те нас
већ то упућује на повезаност основне и дигиталне писмености. Визуелна писменост, рецимо, преплиће се
са медијском јер је слика главно или пратеће изражајно средство готово свих врста медија. У медије,
уосталом, спадају и дигитални медији, па би се дигитална писменост могла посматрати и као подврста
медијске. Дигиталну писменост, опет, увелико олакшава информатичка па су и те писмености две у
међузависном положају.
Кад је реч о концептима писмености веома је важно да се у научној мисли и образовању успоставе јасна
терминолошка и значењска одређења. Једна нејасноћа је већ поменута, а односи се на мешање појмова
информационе и информатичке писмености. Видели смо да се информацина писменост бави самим
садржајем информација, без обзира на то на који се начин дошло до њих и на каквим су носачима знања.
Информатичка или рачунарска писменост односи се на технологију, инфраструктуру и технолошки „know
how“. Информациона писменост подразумева рачунарску, али се са њом не сме и не може поистоветити.
Рецимо, појединац може да буде рачунарски изузетно компетентан, али да оскудева у вештинама
процењивања информација и критичком односу према њима, у техникама учења и слично, тј. у
вештинама које спадају у информациону писменост. Рачунарски компетентан појединац може чак бити и
на нивоу полуписмености у области основне писмености.
Следећа заблуда јесте схватање дигиталне писмености као способности читања и разумевања
информација доступних путем интернета, дакле хипер-текста, јер се концепт односи и на дигитализовану
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грађу. Даље, ради се о читавој једној новој култури, дигиталној, чије усвајање подразумева: познавање и
коришћење комуникационих вештина у условима умреженог друштва и управљачких вештина за
коришћење различитих справа које су неопходне да би се користила дигитализована грађа (рачунар,
дигитална телевизија, дигитална телефонија, дигитални филм итд.); свест о могућностима и опасностима
феномена виртуелне стварности; познавање културолошких и социолошких одјека и одговора на
свеприсутност дигиталне технологије… Поставка информационе писмености по којој се читају, разумеју,
селектују, процењују и етички користе информације лако се може применити и на сву дигитализовану
грађу. Дигиталну писменост, дакле, требало би схватити као најатрактивнији и најновији вид
информационе писмености у дигиталном окружењу. Информациона писменост примењује се, наиме, и
на штампане облике извора. Најједноставније, дигитална писменост јесте информациона писменост
примењена на дигиталне изворе и појавне облике модерне културе, мада је и тај појам непрестано у
разматрањима и редефинисању.14
С обзиром на нашу склоност да медије поистовећујемо само са електронским, а у школи чак само са
наставним средствима, и код медијске писмености долази до преклапања са осталим писменостима.
Дигитална писменост подразумева познавање језика масовних медија, сваког појединачно али и у
тоталитету а затим и способност за разумевање конзумираних медијских порука и критичког
размишљања о њима, далеко више него оспособљеност да и сами креирамо медијске поруке. Једна од
софистициранијих дефиниција медијске писмености потекла је с наших простора и гласи: критичка
аутономија у односу на поруке медија, дистанца која је резултат способности да се натукнице
открију, препознају, вреднују са становишта контекста у који су стављене и контекста изван медија
самих по себи.15
Потреба за визуелном писменошћу резултат је цивилизацијског тренутка у којем смо свакодневно толико
изложени визуелним утисцима да можемо слободно рећи да је у комуникацији са околином визуелни
језик много више присутан од говора, тј. природног људског језика. Визуелна писменост је у крајњој
линији део медијске писмености, јер јој је предмет слика и визуелно, односно медији чија је доминантна
особина визуелност. Како је оно што видимо само симбол а не стварност, потребно је развити вештине
коришћења, разумевања и вредновања садржаја и естетских и етичких вредности визуелно посредованог
материјала и визуелног исказа. 16 С дигиталним обликом визуелних садржаја, рачунарском графиком итд.,
ова подврста медијске, дигиталне и рачунарске писмености добила је нове изазове.
Поменимо и друштвену писменост као способност комуницирања у културном и мултикултурном
контексту која укључује низ социјалних вештина потребних у грађанском друштву: комуникацију на
страном језику, свест о културном идентитету и различитости, способност тимског рада и демократског
одлучивања, познавање својих и туђих права и одговорности итд.
Поменућемо и библиотечку писменост иако је у дијаграму нема, али је различити аутори наводе у својим
типологијама. Она је, заправо, претеча информационе писмености. Образовне активности библиотека не
односе се само на пружање библиотечких услуга где је библиотека сервис који уместо корисника обавља
14

Digital Literacy Policies & White Papers, http://www.ictliteracy.info/Policies-WhitePapers.htm (проверено 19. 1. 2013)
Gordana Zindović Vukadinović, Obrazovanje za medije – prilog konceptu za srednje škole, u Knjiga za medije – mediji za
knjigu, priredila Divna Vuksanović ( Beograd: Clio, 2008), 168.
16
Gordana Zindović Vukadinović, Vizuelni jezik medija, (Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 1994), 93.
15
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неке послове, него и на обучавање корисника да квалитетно и аутономно користе изворе, односно да
стекну елементарна знања о библиотечким класификацијама комплетне грађе, начинима проналажења
релевантне грађе, врстама и носачима извора знања, техникама вредновања итд.

Концепти писмености и кључне вештине за доживотно учење
Преглед концепата писмености које је сачинио Дејвид Боден, издвојивши оне који се базирају на
вештинама кључним за информационо писменог појединца у информационом друштву, упућује нас и на
вештине доживотног учења. Све што је до сада речено о различитим типовима писмености јасно говори о
томе да се ни информациона као ни било која друга писменост, па ни алфанумеричка, не стиче једном за
свагда. Ради се о процесу, а тај процес није ништа друго него доживотно учење. Отуда неформално и
информално учење и образовање добијају све већи значај, па су развијене земље пронашле начин како
да се и ови облици уведу у систем образовања, да се признају и вреднују као и дипломе стечене
формалним образовањем.
У складу с тим су и реформе школства које не престају никад, које су и саме процес а не временски и
акционо одређене промене. Још 1972. године УНЕСКО је владама препоручио отварање центара за развој
образовања и извођење континуираног низа иновација у образовању које би водиле ка непрекидној
реформи образовања.17
Кључне вештине које се развијају у процесу доживотног учења подложне су сталној промени и
редефинисању као и типови и концепти писмености. Европски оквир кључних вештина за доживотно
учење, који су крајем 2006. године донели Савет Европе и Европски парламент, има вредност стратешког
документа за европске земље које теже информационом друштву. Осим пописа кључних вештина, овај
документ садржи и објашњења, сажетак који истиче разлоге и потребу развоја тих вештина те неколико
конкретних мера које земље Европске уније могу предузети да би препоруке документа интегрисале у
своје државне политике.18 Сам документ полази од ревидиране Лисабонске стратегије из 2005. године.

17

Бошко Влаховић, Образовање у друштву умрежене културе ( Београд: Српска академија образовања, 2012), 50.
Eurоpa – Lifelong learning, Key competences for lifelong learning . Доступно:
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm (проверено 19. 1.
2013)
18
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Графикон 4. Европски оквир кључних вештина за доживотно учење

Поређењем графикона кључних вештина са дијаграмом типова писмености уочава се да се свака вештина
може везати за одређене типове писмености. Тако се за друштвену писменост могу везати друштвене и
грађанске компетенције, културолошка свест, компетенције у области матерњег и страних језика,
предузимљивост и иницијатива. Учење како да се учи представља компетенцију која највише одговара
информационој писмености и вештину која је на дугом путу редефинисања појма писмености најкасније
ушла у дефиницију и опис информационе писмености. У опису компетенција уочљиво је да се под
појмом дигиталних компетенција подразумевају вештине поузданог и критичког коришћења ИКТ у
функцији развоја информационог друштва. Из тога бисмо могли извести закључак да се под дигиталним
вештинама у овом документу донекле подразумевају информатичка, дигитална и информациона
писменост, али да концепти нове писмености ипак надилазе појам дигиталних вештина. Дигиталне
вештине у овом документу највише одговарају концепту електронске писмености која по Варшауеровом
мишљењу представља спој четири подврсте писмености: рачунарске, информатичке, мултимедијалне и
писмености за потребе комуникације посредством рачунара. По Ваушеровом мишљењу рачунарска
писменост подразумева коришћење рачунара и различитих програма за комуникацију; информатичка је
везана за проналажење информација на интернету и у базама знања; мултимедијална служи за
разумевање, тумачење и стварање докумената који комбинују текст, слику и звук; писменост за
комуникацију посредством рачунара обухвата вештине неопходне за синхрону и асинхрону комуникацију
путем рачунара као и познавање правила такве комуникације.19 Детаљнију разраду дигиталних вештина
19

Mark Warschauer, Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide, (Cambridge: MIT Press, 2002). Доступно:
http://fs1.bib.tiera.ru/content/DVD028/Warschauer_M._Technology_and_Social_Inclusion%5Bc%5D_Rethinking_the_Digital_Divide_%282003%29%28en%29
%28272s%29.pdf (проверено 19. 1. 2013)
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садржи приручник Мапирање дигиталних компетенција – ка разумевању концепта.20 Дакле, веома је
важно да се направи дистинкција између дигиталних вештина и дигиталне писмености, јер појам
писмености не укључује само вештине (умећа) него и познавање и разумевање и културолошких
феномена, и етичку категорију и формирање вредносних ставова.
На први поглед је јасно да кључне компетенције у највећој мери садрже вештине из области социјалних
односа и културних контаката. Овако конципиране и оне имају своје хуманистичке критичаре који у њима
виде даљу дехуманизацију савременог човека у постиндустријском друштву и релативизацију
традиционалних вредности. Адријан Холидеј, британски професор примењене лингвистике на
Универзитету у Кентерберију и дугогодишњи евалуатор многих међународних образовних пројеката и
програма, у низу својих студија и научних чланака евалуативним техникама оспорава квалитет многим
променама које се сматрају добрим самим тим што су промене у односу на устаљено. Он користи
кованицу „културизам“ (култура са употребном вредношћу) да би показао да мултикултуризам, културни
контакати, регионална сарадње, толеранција и слични концепти своде друге и другачије културе на
поједностављене описе, а упознавање и уважавање комплексности и аутентичности култура, што је
одлика сваке културе, своде на паковања културног туризма у којима се према култури односи као према
предмету. Адријан Холидеј то сматра веома опасним јер се тако повећавају стереотипи и предрасуде пре
него што се отклањају.21
Увид у различите ставове и перспективе европске мисли битан је приликом доношења националних
стратегија на основу међународних препорука и смерница. Наиме, оне имају буквално значење
препорука и владе нису у обавези да их дословно разрађују и примењују, него у складу са својим
образовним и другим политикама, стављајући неке елементе у други план, правећи сопствене приоритете
и слично. Случај увођења два светска језика у основне школе код нас добар је пример буквалне и
несмотрене примене међународних препорука, које су, уосталом, као идеално решење препоручивале
један светски и један страни језик који је важан за одржавање регионалних контаката.

Пресек стања писмености и перспективе развоја у свету и код нас
Стање (не)писмености у свету било је директан узрок и подстицај за настајање многобројних
међународних докумената који се тичу писмености. У периоду који је своје вредности базирао на
алфанумеричкој писмености број писмених и неписмених се релативно лако одређивао, најчешће на
основу података о базичном школовању који су се прикупљали приликом пописа становништва. Чак и по
таквим мерилима у свету постоји велики број неписмених или полуписмених људи. То представља један
од најтежих проблема савремене цивилизације, зато што неписменост директно утиче на економску
развијеност земље, док на личном плану негативно утиче на основна егзистенцијална питања, као што су
квалитет исхране и здравље, планирање породице, јаз међу људима итд. Право на образовање још увек
није потпуно остварено у појединим деловима света, а и тамо где је остварено проблем неписмености

20

Kirsti Ala-Mutka, Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding, (Luxembourg: Publications of the
European Union, 2011) Доступно: ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/JRC67075_TN.pdf (проверено 19. 1. 2013)
21
Adrijan Holidej, Obrazovni sistemi ne vide učenika onakvima kakvi jesu, u Rečnik reforme obrazovanja, Bojana Petrić (Novi
Sad: Platoneum, Misao, Pedagoški zavod Vojvodine, 2006), 84 – 89.
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није решен демократизацијом образовања. Проблем неписмености постаје и већи ако се мере
функционална и друге писмености.
Испитивања УН су показала да на крају 20. века у 14 од 20 земаља обухваћених испитивањима 15%
одраслих поседује само основну писменост. Највећи број одраслих од 16 до 65 година на основном нивоу
писмености налази се у високо развијеним земљама са узорним образовним системима, какве су САД,
Канада, Аустралија, Белгија, Велика Британија, као и у средње развијеним и земљама у транзицији:
Ирској, Чешкој, Мађарској, Чилеу, Пољској, Португалу, Словенији. Само Шведска, Финска, Норвешка и
Холандија имају највиши ниво писмености одраслих.22 При томе, највиши степен писмености, рецимо у
САД, није међу младима, како би се очекивало, него међу испитаницима старости од 36 до 45 година.
Подаци УНЕСКО-а из 2004. године о броју неписмених сведоче да је 900 милиона особа на планети
неписмено, а 100 милиона деце нема уопште прилику да похађа школу. Ови подаци навели су УН да
лансирају Декаду писмености као скуп активности и пројеката који би водили ка смањењу основне
неписмености. Међутим, код свих истраживања главни проблем је увек мерни инструмент за
процењивање различитих нивоа писмености. Зато је у другој фази Декаде писмености нагласак на
развијању метода за прецизније мерење нивоа писмености. У пилот фази тог пројекта, која је спроведена
у неколико земаља у развоју, показало се да је и у развијеним друштвима свака четврта особа
функционално неписмена.23 Занимљиви су резултати истраживања Ерпенбека и Хејса који су на основу
компетенционих биографија успешних људи дошли до открића да је образовни систем имао незнатан
утицај на стицање компетенција које су ови испитаници поседовали. У највећој мери они су кроз
предузетничку праксу самоактивно учили након формалног образовања, користећи различите облике
неформалног и информалног учења.24 Такав податак не значи да базично образовање аутоматски треба
прогласити неефикасним, него указује на потребу да неформално образовање треба системски подржати,
пажљиво планирати, бирати, те да га треба признати као проверен модел на којем почива доживотно
учење.
У Србији се увелико и прича и пише о великом броју функционално неписмених, али је порекло таквих
тврдњи научно неутемељено јер не постоје истраживања на већем узорку популације која би нивое
писмености испитивала на основу мерљивих показатеља. Тврдње и осврти које највише срећемо у
масовним медијима изведени су на основу спорадичних посматрања низа појединачних примера
поводом којих опсервацијом и индукцијом долазимо до одређених закључака. Једини проверљиви
показатељ представљају пописи становништва у којима се сви подаци темеље на изјавама анкетираних.
Таква врста испитивања даје податке о неписмености или писмености само на основу завршене школе и
изјаве анкетираног. Осим што се из њих посредно може закључити да постоје елементи других типова
писмености, рецимо на основу поседовања имејл-адресе и слично, пописи пружају грубу слику само о
основној писмености. И тако добијена слика није повољна: петина становништва или уопште нема
основну школу или је није завршила. Србија је по броју неписмених у рангу латиноамеричког просека, пре
него источно-европског. И по неким другим показатељима за развој писмености у ширем смислу, Србија
заостаје у земљама у региону. Један од тих показатеља је број гласила на 1000 становника. Поређења
22

Радивоје Кулић, Игор Ђурић, Функционална писменост у концепцији базичног образовања и васпитања,
Иновације у настави, 2012, 2, 91.
23
Bojana Petrić, Rečnik reforme obrazovanja (Novi Sad: Platoneum, Misao, Pedagoški zavod Vojvodine, 2006), 56.
24
Милица Андевски, Поучавање као праћење учења, Иновације у настави, 2011, 4, 99.
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ради, Србија има 83 гласила на 1000 становника, Словенија 203, Мађарска 169, а Аустрија 298 . По једном
извештају бриселског упитника Тренд V којим су обухваћени универзитети у региону показало се да је
опште стање такво да доживотно учење и информациона писменост нису приоритети тих земаља, али би
могли да буду.25
Овакви неповољни резултати, не само у Србији, учинили су да реформа школства и образовање буду
приоритет многих националних влада; да се образовању одраслих обезбеди одговарајуће место у
општем образовном систему; да се неформални облици учења подрже системски и законски. У просвети
је неформално образовање, након завршетка базичног, формалног школовања, обезбеђено
подзаконским актима који регулишу тему перманентног стручног усавршавања. Они се заснивају на
ИНСЕТ-моделу (In-Service Education for Teachers) по којем се наставник непрестано неформално усавршава
током рада, у школи и ван ње, тако што комуницира и сарађује с другим наставницима, али се ефекти
таквог стручног усавршавања готово не могу пратити. Најдоминантније обележје ИНСЕТ-а јесу
акредитовани програми, мада сами подзаконски акти отварају довољно простора и за све остале облике
стручног усавршавања, пре свега на нивоу школе. Питање је како се то планира, али би се свакако могло
искористити за побољшање компетенција наставника из области нове писмености.
Кад је реч о појединим видовима писмености, домаћа јавност има бар свест и представе на ком смо
нивоу тих писмености. У складу с тим постоје и различите акције министарстава и невладиних
организација, издавачких кућа, формалних и неформалних група стручњака, појединаца. У такве
активности, рецимо, спадају: проглашење 2011. године годином језика и писма од стране Министарства
културе; сва настојања Народне библиотеке Србије на дигитализацији националне баштине; међународне
конференције појединих катедри на факултетима по Србији; издавачка делатност ИК Клио која медијску,
библиотечку и информациону писменост поспешује преводним делима познатих европских мислилаца;
опремање информатичких кабинета…
У нашој култури посебно је видан и један феномен по којем се информатичка писменост развија на рачун
основне: рачунарима се влада, али је способност писања, изражавања и коришћења дигиталног вида
језика на нивоу полуписмености. У такве парадоксалне појаве спада и чињеница да многи наставници, а
поготово ученици, поседују извесне вештине да креирају и објаве на интернету, рецимо, визуелне
садржаје, али су при томе визуелно и медијски готово потпуно неписмени. Такво понашање чини да
обиље таквих материјала постаје узор и позив даљем „загађивању“ интернета и снижавању могућих
стандарда. За просветне раднике је веома важно да знају да ИКТ нису сврха самима себи, него су у
функцији наставе и да се ниједан концепт писмености не може успешно реализовати без дидактичких
поставки и модерних педагошких теорија. Супротан томе је техницистички приступ, по коме се иновације
и уношења промена везују за техничку опремљеност и оспособљеност, на основу којих се очекује
аутоматско побољшање ефеката образовања. Најгоре што се у таквом приступу може десити, и дешава се,
јесте да се ефекти не прате, да се вредновање и резултати своде на површне утиске на основу којих се
проглашава успех и ствара лажна слика о квалитету образовања.
25
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Због тога би приликом планирања интеграције ИКТ у наставу требало избећи заблуде и семантичке
нејасноће, пречице у постизању циљева и формализам без праћења ефеката и ефикасности промена. Три
су постулата важна при томе:
1. Равномерно и складно развијање свих концепата писмености и кључних вештина може да се
сматра напредовањем, а не развијање једне писмености на рачун и на штету друге (на пример
информатичке и дигиталне на штету основне писмености).
2. Описмењавање је процес па се до резултата не може стићи на пречац, без основних знања из
одређене области, без разумевања чињеница, усвајања „језика“ те области и, на крају, без
формирања вредности и трајних навика (на пример, уколико знамо да снимамо и постављамо
фотографије и видео-клипове, то не значи да смо медијски и визуелно писмени ако не познајемо
језик визуелних медија и не знамо да дефинишемо коју медијску поруку желимо пренети, којој
циљној групи, шта ћемо тиме постићи итд).
3. Превазилажење традиционалног модела наставе и иновирање наставе никада се не постиже
голим технолошким променама, него далеко више заокретом у дидактичким и педагошким
поставкама и теоријама, па то важи и за промене у сфери тзв. нове писмености у којој ИКТ има
важну улогу, али не значајнију и већу од теоријске мисли.

Стратегије и стандарди: дефинисање вештина, нивоа писмености и метода остварења
Да би се увео и унапредио концепт нове писмености потребни су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

намера
одлука
стратегија
стандарди
квалитет
контрола.

Стандардизацији увек претходи дефинисање појмова и одређивање методологије по којој се неки
концепт може остварити и имплементирати. Дефинисање појмова је само предуслов остварења и
имплементације неког концепта. Концепт нове писмености који срећемо као заједнички назив за
вишеструке писмености, међу којима предњаче информатичка, дигитална и информациона, дефинисан је
низом стратешких међународних докумената, који су прошли кроз различите фазе и редефинисања.
Смернице садржане у стратешким документима апстраховане су у мери која омогућава њихову широку
употребу и прилагођавања конкретним условима појединих држава и њихових образовних система по
европском принципу „минимум заједништва, максимум различитости“.
У једноставном хијерархијском следу процеса: друштво знања – доживотно учење – информациона
писменост (у друштво знања, доживотним учењем и постизањем информационе писмености) прва два
чиниоца су много лакша за дефинисање од трећег. Која је то мера писмености, овде информационе, која
је потребна да би се стигло до циља (друштва знања) тешко је утврдити, јер је то динамичан процес који
зависи од конкретне ситуације и укупног друштвеног контекста у коме траје. Којим се мерним
инструментима могу утврдити вештине појединих писмености да би се на основу тога планирао
напредак? Како без тога стандардизовати вештине из области информационе, дигиталне или неке друге
писмености? На ова питања и питања која из њих проистичу покушавају да одговоре експертске групе и
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појединци у оквиру струковних и међународних организација. Код стандардизације ваља имати на уму да
се она одвија бар на три поља:
1. стандардизација вештина у смислу именовања, пописа и описа тих вештина
2. стандардизација нивоа оспособљености
3. стандардизација метода и техника којима се неке вештине развијају.
У својим настојањима да побољша квалитет писмености ОЕЦД истражује ниво писмености одраслих.
Увођењем синтагме „образовне перфомансе“ као појавности нове писмености, утврђен је минимални
праг перфоманси које су потребне за живот и рад у савременом свету.26 Такву врсту настојања да се
дефинишу и именују потребне вештине за нову писменост можемо сматрати стандардизацијом вештина.
Дефинисање вештина појединих писмености, а најчешће информационе, има свој развојни пут. Већ у
раној фази, још 1990. године, Ејзенберг и Берковић установили су шест карактеристика на којима се
заснива информационо описмењавање и које представљају оквир сваког учења. Ове вештине познате су
под популарним називом Big Six:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

дефинисање питања на које је потребно одговорити;
креирање стратегије за приступ информацијама;
лоцирање и приступ информацији;
коришћење информације у интеракцији;
синтетизовање информације - организовање и представљање;
евалуација информације - процена и критички осврт на коначан производ и на сам процес
прибављања информације.27

Америчко друштво бибиотекара у општеприхваћеном Стандарду за информациону писменост у високом
образовању разрадило је карактеристике информационе писмености, прецизно и прагматично, кроз 5
стандарда и 22 индикатора.28 Тих пет стандарда су:
1. способност одређивања природе и обима неопходне информације;
2. брз и ефикасан приступ, тј. проналажење информације;
3. процењивање информације и њеног извора и критичко укључивање одабране информације у
своја претходна знања и вредносни систем;
4. коришћење информације за остварење одређеног циља;
5. познавање економских, правних, социјалних и других прилика које омогућавају да се
информације користе у складу са етичким и правним нормама.

26

Literacy in the Information Age: Final report of the International Adult Literacy Survey, Paris: OECD,2000. Доступно:
http://www.oecd.org/education/educationeconomyandsociety/39437980.pdf ; Literacy Slills for the Knowledge Society:
Further Results from the International Adult Literacy Survey, Paris: OECD, 1997.
Доступно:
http://www.nald.ca/library/research/nls/ials/ialsreps/ialsrpt2/ials2/highe.pdf (проверено 19. 1. 2013)
27
Мichael Eisenberg; Robert Berkowitz, Information Problem-solving: The Big Six Skills Approach to Library & Information
Skills
Instruction,
Norwood:
Ablex,
1990.
Избор
доступан:
http://centre4.coreed.net/viewfile.php/102/file/29/23735/ComputerSkillsforInformationProblemSolvi.pdf (проверено 19. 1. 2013)
28
Information
Literacy
Competency
Standards
for
Higher
Education,
АLA,
2000.
Доступно:
http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency (проверено 19. 1. 2013)
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Стална конференција националних и универзитетских библиотека (SCONUL) Велике Британије донела је
свој модел за високо образовање, са седам основних вештина информационе писмености, познат под
називом 7 стубова информационе писмености.29 Осим дефинисања тих вештина, радна група је за сваку
вештину дефинисала два нивоа писмености: ниво разумевања и ниво оспособљености да се примени оно
што се разуме. Све је то представљено дијаграмом, тако да је овим моделом заиста свеобухватно и
језгровито приказан концепт информационе писмености.
Америчко друштво школских библиотекара приредило је чак и Стандарде за ученика 21. века, а
Библиотекарско друштво Србије превело је овај допадљив и користан документ.30 Документ је рађен по
истом принципу „3 у 1“ и уско је повезан с посебним образовним стандардима америчких школа.
Као што показују наведени модели, стандарди обично бивају израђени по принципу „3 у 1“: 1) дефинишу
и објашњавају сам концепт и вештине, 2) одређују нивое, 3) у виду препорука износе методологију рада.
Постоје теоретичари медија који сматрају да се суштина писмености не мења у новим условима, као што
се не мењају ни знање и његови нивои. Мења се само интерфејс. Нивои знања у процесу образовања за
нове медије остају исти и могли би се најједноставније свести на формулу: знање – разумевање –
вештине. У прилог томе говоре и поново актуелна, додуше ревидирана, Блумова таксономија, као и
Гарднерова теорија вишеструких интелигенција, која се у развијеним земљама успешно примењује у веб
2.0 окружењу, при чему се сваком нивоу знања, односно врсти интелигенције проналази одговарајући
веб 2.0 алат.31
Нивои писмености не морају се представити као ниво разумевања и ниво примене, како је то уобичајено.
Среће се, поготово уз дигиталну писменост, и појам флуентности (fluency) као највиши ниво дигиталне
писмености.32 Тај виши ниво, међутим, не односи се на експертизу у смислу изузетног познавања неке
области, него се посматра као виши ниво у односу на постигнућа и ефекте. Дигитално писмен човек и
разуме и примењује неку вештину, рецимо - одлично користи веб-алате. Дигитално флуентан човек то
чини са одређеном лакоћом и максимално функционално и сврховито, тако да оно што је креирао
изгледа идеално баш у том алату, као да је срасло с њим. Када бисмо хтели да пронађемо одговарајућу
реч у нашем језику за ниво флуентности, можда би најбоље било да користимо реч „култура“ у једном од
својих значења – као ниво писмености у којем већ имамо трајне навике и способности те с лакоћом
примењујемо вештине те писмености. Разлику између дигиталне неписмености, дигиталне писмености и
дигиталне културе (флуентности) сликовито приказује илустрација,33 на којој је дигитално неписмен човек
29

The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy Core Model For Higher Education, SCONUL Working Group on
Information Literacy, April 2011. Доступно:
http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf проверено 19. 1. 2013)
30
Standardi za učenika 21. veka, AASL. Доступно: http://bds.rs/dokumenti/AASLstandardizaucenika21.veka.pdf
(проверено 19. 1. 2013.)
31
Од непрегледног мноштва примера прегледа одговарајућих веб-алата уз нивое знања по Блуму и врста
интелигенције по Гарднеру погледати овде: http://mnpsbloom.weebly.com/mnps-digital-blooms-poster.html ;
http://share.snacktools.com/55EFD7F569B/fae73404e7215c7c7f4e6ae096q372043 (проверено 19. 1. 2013)
32
Cristian Briggs, Kevin Makice, Digital Fluency: Building Success in the digital Age (2011). Доступно:
http://www.socialens.com/blog/wp-content/uploads/downloads/2012/01/SociaLens_Digital_Fluency_Sample1.pdf
(проверено 19. 3. 2013)
33
Илустрација преузета са веб-адресе: http://www.socialens.com/blog/2011/02/05/the-difference-between-digitalliteracy-and-digital-fluency/ (приступано 15. 1. 2013)
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окружен грађом и алатима уз помоћ којих би могао своју писменост побољшати, али нема изграђене
вештине за то. Дигитално писмен човек у стању је да своје вештине изгради и демонстрира тако да оно
што на пољу дигиталног ради изгледа поуздано, сигурно и чврсто. Дигитално флуентан човек на пољу
дигиталног показује исте те вештине, којима је придодата допадљивост и ефектност, максимална
примењивост и оствареност циља или замисли.

Графикон 5. Дигитална неписменост, дигитална писменост и дигитална култура

Проблем са овако рађеним стандардима, ма колико били корисни, може бити њихова претерана
прагматичност и погрешно разумевање стандарда као рецепата и готових решења. Тај проблем,
уосталом, прати стандардизацију у свим областима а не само у области писмености, дидактике итд. Зато
је стандарде можда боље именовати као смернице, које само усмеравају а не утабавају пут којим ваља
ићи.
Међународни документи могу да садрже предлоге и препоруке стратегија, метода и техникa за
остварење одређеног концепта или свих концепата нове писмености у истом документу, а могу да се
разраде и у посебном документу. И за једно и за друго постоје примери.
Кад је о методама и техникама реч, важно је имати у виду и општу поделу знања на декларативна и
процедурална. Декларативна знања, као знања о чињеницама, стичу се методама и техникама које
обично везујемо за класичну или традиционалну школу. Процедурална знања, као знања о процедурама
и техникама, тежиште су нове савремене школе. Наравно, то не значи да декларативна знања нису
потребна, јер као што рече један аутор и критичар образових система западних земаља - о чему и како ће
субјекат учења критички размишљати ако нема довољно података. Да би се развијала процедурална
знања, потребно је да различите области и елементи образовног процеса буду устројени на одговарајући
начин. Рецимо, планови и програми морају имати довољно простора да се таква знања могу
процесуирати, а наставници морају имати знања о савременим дидактичким парадигмама, с посебним
нагласком на нивоима знања која се наједноставније именују као „разумевање“ и „умешност“, односно
као ниво разумевања и ниво примене. Пример у нашем школству одлично показује шта се дешава
уколико се не ускладе сви чиниоци образовног процеса, а инсистира се на функционалној писмености.
Програми су реформисани декоративно тако што су садржаји замењени новим па и даље не остављају
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довољно времена за примену метода које код ученика негују процедурална знања, или тако што су
скраћени на начин који не пружа целовиту слику већ фрагментарна знања са мало или нимало
могућности за успостављање узрочно-последичних веза, интердисциплинарних трансфера знања и
слично. Након таквог наставног плана, од ученика се на класификационим, завршним или пријемним
испитима траже функционална знања. Ако нема целовиту слику и развијен појмовни апарат, ученик није у
стању да примени знања, а пошто проблеми и задаци делују лако јер су животни, он је принуђен да се
сналази, а не да функционално и с разумевањем примењује стечено знање.
Да би се такве појаве (сналажење у новим животним ситуацијама уместо примене знања) избегле, обично
се препоручују методе које обезбеђују активно учешће ученика, развој критичког мишљења, аутономију у
учењу и решавању проблема и постављених задатака, учење засновано на логичком размишљању и
истраживању. Проблемска и пројектна настава најчешће се помињу као модели који поспешују
процедурална знања. Затим, за подстицање развоја критичког мишљења препоручује се, и код нас већ
постоји у акредитованим програмима стручног усавршавања, програм Читањем и писањем до критичког
мишљења (RWCT – Reading and Writing for Critical Thinking), са своје три препознатљиве фазе: евокација,
разумевање и рефлексија и читавим низом техника које поспешују критичко мишљење.34
Више пажње заслужује Драјфусов модел стицања вештина који код нас није довољно познат.35
За стицање дигиталних и информационих компетенција обично се препоручују модели и методе учења
као што су: учење на даљину и учење на мрежи (електронско учење), учење оријентисано на ученика,
самоусмерено учење, учење засновано на решавању проблема, на логичком закључивању и на
истраживању, смешано учење (blended learning), сарадничко учење, електронско тестирање и полагање
испита, веб 2.0 учење, микроучење, онлајн туторство и менторисање, онлајн разматрање, мобилно учење
и други.
За подизање нивоа информационе и дигиталне писмености могу се користити различите технике и
поступци: снимци екрана са звучним упутствима, електронски портфолио, мултимедија и хипермедија,
веб-сајтови, сараднички софтвер, социјалне мреже и заједнице, електронске дискусионе табле, блог,
вики, чет, игре, социјални обележивачи…
Препоруке
Остварење свих концепата нове писмености олакшава и поспешује ИКТ, директно или индиректно. За ИКТ
су директно везане информатичка или рачунарска, дигитална и медијска писменост. Потребно је да
постоји складно садејство између свих писмености, а не да се једне развијају на рачун других. Такође,
потребно их је директно везати за европски оквир кључних компетенција за доживотно учење.
Потребно је оформити тим стручњака из области образовне политике, међународних односа и
преводилаштва, који ће редовно и стручно бирати и преводити релевантне међународне стратешке
документе, смернице и препоруке који се односе на концепте нове писмености. Сви стратешки
34

Званичан сајт Међународног конзорцијума за програм РВЦТ: http://www.rwctic.org/home/viewpage/id/2
(проверено 19. 1. 2013)
35
Novice to Expert: the Dreyfus model of skill acquisition (PDF), http://www.sld.demon.co.uk/dreyfus.pdf/ ( последњи
приступ 15. 1. 2013)
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документи везани за образовање, без обзира на то за које су ресорно министарство везани, требало би да
се нађу на јединственом месту, најбоље на веб-сајту Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.
За побољшање нове писмености потребна је тесна сарадња појединих министарстава (просвете и науке,
културе и информисања, спољне и унутрашње трговине и телекомуникација) око решавања низа
практичних питања нове писмености: стручне терминологије у уџбеницима; набавке и обавезног
коришћења тастатура са службеним писмом у школама; формирања листе и описа оперативних система и
програма за различите врсте послова; списка обавезне и допунске лектире за ученике која би се
дигитализовала, за коју би се прибавила ауторска права и која би била у једној бази са пратећим
дидактичким апаратом и могућношћу интеракције; доношења стандарда за стручно усавршавање
просветних радника путем интернета итд.
Недавно је од Комисије УНЕСКО-а у РС потекла иницијатива да се и Србија са својим представницима
укључи у Комитет за програм „Информације за све“36. Комисија се прво обратила националној
библиотеци, али су тој комисији преко потребни и представници образовања. Они би, по самој замисли
програма, пратили светске промене и настојања у области информационе писмености и о њима
извештавали надлежна тела и органе, као и свеукупну јавност, популарисали циљеве и пројекте
информационе и медијске писмености, сами осмишљавали, иницирали и водили програме
информационе и медијске писмености преко образовних и културних институција и мрежа стручњака.
Испити за лиценцу наставника требало би да садрже и функционалну проверу информационе, дигиталне
и медијске писмености наставника на одређеном нивоу, почетничком или напредном. То би се могло
постићи тако што би кандидати који полажу испит пред комисијом добили практичан задатак којим се од
кандидата не би тражила знања која су могли научити пред испит и заборавити након њега, нпр. да
провере или пронађу неку информацију која је у вези с темом часа који су реализовали, питањем из
законодавства и слично.
Стандарди за обављање посла наставника у одредницама које се тичу примене ИКТ нису прецизирани.
Прецизирање је потребно за сваку од четири области.
Приликом формулисања стандарда за ученике који су везани за концепте нове писмености
(информационе, дигиталне, функционалне) у свету постоји пракса да се не одваја свака појединачна
писменост, јер се оне (писмености), као што смо видели, преплићу и имају заједничке компетенције које
су међусобно зависне и односе се на све наставне предмете. Уместо на типове писмености, стандарди се
деле на кључне области, а унутар тих области даље се рашчлањују на вештине, одговорности, стратегије
учења и самопроцене и слично. При рашчлањивању области које су обухваћене стандардима битна је
доследна категоризација. Стандарди обично доследно приказују два нивоа: ниво разумевања и ниво
примене. То олакшава самопроцену и процену и ученицима и наставницима, али и спољним
евалуаторима. Добра пракса показује и то да су стандарди за ученике писани тако да их сами ученици
лако разумеју.

36

UNESCO, About Information for All Programme – IFAP, http://www.unesco.org/new/en/communication-andinformation/intergovernmental-programmes/information-for-all-programme-ifap/about-ifap/ (проверено 19. 1. 2013)
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Не постоји боље место у школи за садејство свих концепата нове писмености од школских библиотека.
Нови Правилник о раду стручних сарадника не третира библиотеку као информациони центар школе, већ
њен рад и улогу претвара у експозитуру стручне педагошко-психолошке службе. У пракси је још горе јер
су библиотеке претворене у социјалне мини-службе које подмирују технолошке вишкове, нераспоређене
наставнике и запослене са непуном нормом. Место и улогу у школи, који би по дефиницији нове
писмености припадали библиотекама, неупућени додељују информатичким кабинетима. Занимање
школског библиотекара, које се директно везује за информациону писменост, и описом послова и
потребним вештинама за тај посао, које се сматра претечом информационе писмености и чија су стручна
удружења аутори међународних стратешких документа из области медијске и информационе
писмености, још увек нема представника свог стручног удружења у НПС. Школске библиотеке, у складу са
функцијама библиотека уопште и у складу са улогом школских библиотека у развијеном делу света, али и
многих земаља у транзицији (Хрватска, Словенија), по својој природи треба да постану микроцентри
информационе и сваке друге писмености. То се може решити на више начина:
o

o

o
o

o
o

o
o

o
o
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редефинисањем улоге и места школске библиотеке тако што ће се изменити Правилник о раду
стручних сарадника, Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника, и за
основну и за средњу школу;
хитним доношењем стандарда за рад школских библиотека, који би били у складу са
међународним смерницама и стандардима прописаним од стране ИФЛА, а у сарадњи са
Катедром за библиотекарство и информатику Филолошког факултета и стручним друштвима, у
којима би се прецизирала водећа улога школских библиотека у почетном описмењавању за
информационо друштво путем различитих програма из области информационе, дигиталне,
медијске и друштвене писмености;
опремањем школских библиотека потребном опремом и средствима;
појачавањем улагања у стручно усавршавање школских библиотекара из области доживотног
учења и специјалних програма обуке које ће одобравати Министарство просвете, науке и
технолошког развоја у сарадњи с Народном библиотеком Србије;
појачавањем сарадње два ресорна министарства – просвете и културе, чији се прописи и
стандарди односе на рад школских библиотека;
разматрањем могућности покретања сервиса за школе у оквиру Народне библиотеке Србије и
њиховог сектора за развој информационе писмености, а по угледу, рецимо, на сличан сервис у
Националној библиотеци Новог Зеланда;37
планирањем укључења школских библиотека у узајамну библиографско-каталошку базу података;
редефинисањем тзв. осталих облика образовно-васпитног рада (секције, ваннаставне активности
и слично), које су везане за један предмет или једног наставника, ка интедисциплинарним,
пројектним и другим активностима којима је циљ нова писменост ученика (рецимо, курсеви
креативног писања уместо литерарних, новинарских и сличних секција; клубови за научно
радознале, уместо секција из физике, хемије и других природних наука итд.), при чему би
библиотеке биле носиоци нових форми осталих облика ОВ рада;
дефинисањем обавезних садржаја по узрастима које ученици морају да савладају у домену
библиотечке и информационе писмености на редовним часовима појединих предмета;
отварањем могућности да, кроз правну регулативу и под одређеним условима, школске
библиотеке, односно школе постану центри за информационо, дигитално и медијско

National Library od New Zealand, Services to Schools – suporting litarcy and learning,
http://schools.natlib.govt.nz/developing-your-library/tools-and-guides/school-library-handbook#school-library-handbook:introduction-and-purpose (приступ 15. 1. 2013)
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описмењивање одраслих у свом окружењу, тако што ће им понудити програме, услуге или
простор.
Мапирање и подршка прогресивних идеја, добре праксе – мрежа лидера у образовању - Носиоци
промена у образовању су увек практичари који делују по унутрашњој мотивацији. Такви већ и сами, без
подршке и посебних подстицаја, спољне мотивације или законске присиле, покрећу и иновирају своју
праксу у сарадњи са осталим колегама. Њихово повезивање и упућивање једних на друге створило би
платформу изврсности на коју би се Министарство и друге институције могле ослонити у различитим
фазама развоја концепта доживотног учења и нове писмености: планирању, имплементацији иновантних
промена, истраживањима праксе, огледним програмима итд. Карта авангардних идеја најлакше се може
направити преко стручних удружења. Будући да Национални просветни савет има представнике стручних
удружења, тело које би се бавило тиме може се формирати и од чланова НПС. Још један од начина да се
препознају лидери у образовању јесте систем напредовања који је загарантован новим Правилником о
сталном стручном усавршавању, по којем запослени који стекну неки од последња два звања свакако
бивају на располагању школским управама и другим институцијама чија је одговорност унапређење
образовања. Иако то још није заживело, на такве људе, под условом да стечена звања нису резултат пуког
каријеризма, ваља рачунати и при планирању и спровођењу различитих активности везаних за концепте
нове писмености.
Формирање ИКТ чворишта подразумевало би обједињавање узорних примера, визионарских подухвата
и пројеката који су потекли од запослених у школама, а односе се на успешну и иновнатну примену ИКТ у
развоју нове писмености наставника и ученика. Такве активности, примери и подухвати могу бити:
успешни пројекти (нпр. Интернест38 за развој медијске писмености), волонтерско превођење и
локализација образовних рачунарских програма (Иван Старчевић, Србија-нет39), платформа за питања
електронске и језичке писмености40, онлајн каталог веб 2.0 алата примењивих у образовању41, прва
професионална заједница просветних радника на мрежи42, први вебинар-клуб просветних радника који
одржава редовне месечне вебинаре већ другу годину43, каталог корисних онлајн извора за наставнике
Клик до знања44 итд. Формирање чворишта и институционализована и промотивна подршка, па и
стварање инвестиционог фонда за овакве подухвате, омогућили би даљи развој и ширење идеја
појединцима и формалним и неформалним групама. Корисницима, пре свега другим наставницима, сама
чињеница да иза чворишта стоје њихове колеге, отклањала би природне отпоре према новинама.
Ангажовање појединаца и самоорганизованих група просветних радника допринело би: аутомији у
доживотном учењу наставника која би надокнадила мањкавости ИНСЕТ-модела стручног усавршавања
38

Biblioteka +, Internest, http://www.internest.rs/ (проверено 19. 1. 2013)
Srbija-Net, Programi, urednik Ivan Starčević, http://srbija-net.com/forum/35-programi (проверено 19. 1. 2013) Иван
Старчевић сам је локализовао стотине програма, а годинама има спреман пројекат како да Србија у локализацији
програма отвореног кода достигне бар земље из региона по броју, квалитету и образовној намени тих програма.
Овакве акције су преко потребне ради садејства основне и дигиталне писмености, основне и информатичке
писмености где је стање катастрофално.
40
Е-писмен, http://e-pismen.com/ , (проверено 19. 3. 2013)
41
Вебциклопедија – Веб 2.0 у школи, http://vebciklopedija.weebly.com/ (проверено 19. 1. 2013).
42
Просвета РС, mreza.zajednicaucenja.edu.rs (проверено 19. 1. 2013)
43
Вебинар клуб (Fans of Fine Webinars), https://www.bigmarker.com/club_130#.UQExuHdWJJ0 , (проверено 19. 1.
2013)
44
Клик до знања, http://klikdoznanja.edu.rs/ , (проверено 19. 1. 2013)
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какво сада постоји; управљању знањем; изградњи и трансферу знања на нивоу струке, уз пуну примену
информационе, информатичке и дигиталне писмености, рецимо по моделу који је табеларно приказао Х.
Ахлаитнер.45

Дефиниције
СТВА- СТВАРАЊЕ
РАЕмпиријски засновано знање и
ЊЕ
информације, a не интуиција,
традиција и друге форме
информација
ДИСЕ- Општа дистрибуција знања ван
МИ- намераваних корисника, широка
НАраспрострањеност или ширење
ЦИЈА информација у једном смеру
ОРГА- Сређивање података, информација
НИЗА- и знања на начин који омогућује
ЦИЈА лако проналажење

Примери

WWW

Резултати научних
експерименталних истраживања

Сарадња, мреже, глобално,
без граница, више
перспектива, растуће

Објављивање, емитовање (ТВ,
радио), новине, часописи,
библиотеке, музеји, архиве на
интернету
Стварање података, индекса,
класификација, система
метаподатака, енциклопедија итд.,
олакшавање приступа
ДИФУ- Намерно (и понекад случајно)
Предавање и учење, радионице, нЗИЈА ширење, посебно путем контакта, сервис, тренирање, објављивање за
информација за посебне кориснике посебне циљне групе,
и публику
специјализовани часописи, рећи
нешто другој особи
КОУпотреба доступног знања
РИШ- информација или технологија од
ЋЕЊЕ стране корисника, информација
стављена у нов начин употребе

Скајп, стриминг-видео,
поткаст, Ју-тјуб, блогови,
Tвитер, Фликр, Слајд-шер
Обележавање pecypca, Гугл,
Јаху, Википедија

Поткаст, Ју-тјуб, блогови,
Фејсбук, Секонд-лајф…

Имплементирање, обезбедити
Поткаст, Ју-тјуб, блогови,
услугу, променити начин
Фејсбук, Секонд-лајф…
мишљења, предузети кораке, донети
одлуку

Табела 1. Управљање променом (модел Х. Ахлаинтера)
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ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА46

Фотографија 2. Пленарни излагачи Сања Благданић и Милан Станчић

46

Пленарна излагања представљају увод и руководство за тему следеће Смотре стваралаштва школских
библиотекара у 2014. години.
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Доц. др Сања Благданић47
Учитељски факултет, Београд

Истраживања у школи – библиотекари као иницијатори и учесници
истраживања

Увод
Сведоци смо сталних промена и изазова који се у савременом друштву стављају пред све запослене у
образовању, а посебно пред оне који су непосредно укључени у рад са ученицима. Професионалне
компетенције запослених у образовању предмет су сталних преиспитивања. У многим земљама се већ
неко време, као једна од кључних компетенција наставника, наводи његова улога истраживача –
иницијатора и реализатора истраживања, а не само ''конзумента'' истраживачких резултата до којих су
дошли други аутори. Исти захтев може се поставити и пред библиотекаре који, иако нису директно
ангажовани у настави, имају значајну улогу у наставним и ваннаставним активностима школе. Таква
њихова позиција у школи омогућава им да: уоче проблеме које некада наставници ангажовани у настави
не сагледавају јасно, дају подршку другим наставницима и истраживачима приликом реализације
различитих истраживања, буду један од организатора промоције и примене резултата истраживања у
школском животу итд. То је приступ којим наставници, библиотекари и стручне службе постају актери
образовног процеса који критички промишљају сопствену праксу, преиспитују је и оцењују сопствени рад
(Кундачина и Банђур, 2004).
У овом раду покушаћемо да осветлимо нека кључна питања која су везана за планирање и реализацију
истраживања у школи и чији су иницијатори и реализатори библиотекари и други запослени у школи.
Планирање истраживања
Први корак у свакој циљно усмереној и организованој активности представља планирање. Планирање
истраживања обезбеђује организацију и преглед властитих мисли. ''Од квалитета припрема зависи у
великој мери и квалитет целокупног педагошког проучавања и истраживања'' (Поткоњак и Банђур, 2002).
Планирање истраживања започиње израдом пројеката истраживања – идејног, студијског и техничког.
Обично се започиње израдом идејног пројекта истраживања у коме су јасно одређени: проблем
истраживања, циљ и задаци истраживања, хипотезе, варијабле, методе, технике и инструменти, узорак
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истраживања и начин обраде података. Први корак у планирању истраживања односи се на избор
истраживачког проблема. Из угла педагошке теорије и праксе, изабрани проблем треба да буде:
теоријски заснован, актуелан, оригиналан, и значајан. Важно је такође обезбедити методолошке,
кадровске и организационе потенцијале у школи за истраживање тог проблема (Банђур и Поткоњак,
2002). Адекватно формулисање предмета истраживања подразумева да је аутор добро упознат са
облашћу на коју се он односи. Предмет истраживања треба да је јасно и прецизно формулисан.
Истраживања организована у школи односе се углавном на проблеме малих димензија, али не и малог
значаја. У том смислу, школе се најчешће опредељују за проблеме који су актуелни у одређеној школи.
Ево једног примера како се може доћи до предмета истраживања. У једној школи примећено је да
ученици старијих разреда знатно ређе посећују школску библиотеку него ученици млађих разреда, и да
када дођу у библиотеку углавном позајмљују књиге које су обавезна лектира. Такође, наставници српског
језика и учитељи примећују да ученици мање читају, имају сиромашнији речник и наводе већи број
непознатих речи приликом обраде књижевних текстова. Због тога су библиотекари одлучили да испитају
читалачке навике ученика те основне школе и њихове ставове о школској библиотеци. Дакле, тема овог
истраживања могла би се формулисати на следећи начин: Читалачке навике ученика Основне школе ХY у
Београду.
Студијским истраживачким пројектом разрађују се већ планирани сегменти истраживања – детаљније се
изучавају релевантни извори (теоријски налази и резултати ранијих истраживања), бирају одговарајуће
методе и израђују инструменти истраживања, врши се избор узорка истраживања итд. Техничким
истраживачким пројектом прецизирају се техничке појединости које су битне за квалитетну реализацију
истраживања: подела задужења, обезбеђивање материјалних средстава потребних за реализацију
истраживања, прецизно одређивање календара истраживања и сл. Истраживање у школи не треба да
''падне на леђа'' само једне особе. Школе поседују значајне људске ресурсе које треба заинтересовати и
ставити у службу што квалитетнијег спровођења истраживања -

педагошко-психолошку службу,

библиотекаре, наставнике математике и физике приликом статистичке обраде података, родитеље
ученика итд.
Пожељно је свим заинтересованим омогућити увид у пројекте истраживања и бити спреман за
прихватање сугестија које воде ка побољшању планираног истраживања. Заједнички рад и евалуација
пројеката олакшава уочавање његових добрих страна, али и евентуалних слабости.
Врсте истраживања, методе и технике прикупљања података
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У зависности од предмета истраживања, опредељујемо се за врсту истраживања и одговарајуће
истраживачке методе које ће омогућити да се одабрани предмет адекватно проучи, узимајући у обзир
ресурсе којима школа располаже. У школама се најчешће спроводе: компаративна, акциона,
експериментална, ex-post facto, мала и акциона истраживања. Основне истраживачке методе у
педагошким

истраживањима

су:

историјска,

генетичка,

системско-структурално-функционална,

експериментална, ex-post facto, дескриптивна метода и метода теоријске анализе (Банђур и Поткоњак,
2002). Опширнији подаци о наведеним врстама и методама истраживања налазе се у препорученој
литератури.
Истраживачке технике омогућавају да се ''...организовано, систематски и плански дође до одређеног
циља'' (Банђур и Поткоњак, 2002:85). У оквиру сваке истраживачке технике постоји један или више
инструмената – ''алата'' који омогућавају да се дође до ваљаних, научно заснованих података. За разлику
од инструмената који се користе у природним наукама (на пример, термометар, микроскоп, метар итд.) и
који имају јасну мерну скалу и прецизност, исти педагошки инструменти се знатно ређе користе више
пута. Најчешће аутори истраживања модификују постојеће инструменте или самостално конструишу нове,
у зависности од предмета истраживања. У Табели 1. дат је упоредни приказ истраживачких техника и
њима одговарајућих инструмената.
Технике у педагошким истраживањима
Посматрање

Анализа садржаја

Анкетирање
Интервјуисање

Тестирање
Скалирање
Социометрија

Инструменти у предагошким истраживањима
Листе (протоколи) посматрања
Чек листе
Анегдотске белешке
Дневници посматрања
Табеле
Регистри
Чек листе
Прегледи
Анкетни упитник
Протокол интервјуа
Скица (за слободни интервју)
Чек листа
Тестови (знања, личности, способности итд.)
Скале процене
Социометријски тест, упитник, играње улоге

Табела 1. Преглед истраживачких техника и њима одговарајућих инструмената истраживања (модификовано,
према Банђур и Поткоњак, 2002)

У наведеном примеру теме истраживања о читалачким навикама ученика било би смислено користити
следеће истраживачке технике: анализу садржаја (у циљу прикупљања информација о томе колико често
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ученици појединих разреда позајмљују књиге из библиотеке и о којим насловима је реч) и анкетирање
(како би се испитали ставови ученика о библиотеци, раду библиотекара, омиљеним књижевним
жанровима и књигама, као и књигама које би желели да њихова библиотека поседује).
Анкетирање и анкетни упитник
У даљем тексту детаљније ће бити представљене специфичности примене анкетирања као истраживачке
технике и конструисања анкетног упитника. Разлог за избор овог сегмента налази се у чињеници да је
анкетирање једна од најчешће коришћених техника за прикупљање података у педагошким
истраживањима и да је конструисање анкетног упитника релативно једноставно.
Анкетирање представља истраживачку технику која се користи када желимо да стекнемо увид у ставове,
мишљења, судове, интересовања, преференције ... испитаника. Када желимо да стекнемо увид у то које
су омиљене књиге и јунаци књижевних дела ученика старијих разреда основне школе, да ли ученици и
колико често читају и књиге које нису лектира, који су омиљени књижевни жанрови средњошколаца, да
ли и у којој мери приликом читања школске лектире ученици користе сажетке доступне на Интернету
итд., користићемо анкетирање као истраживачку технику.
Предности анкетирања и разлози за његову тако честу употребу у истраживањима у школи, могу се
пронаћи у следећим разлозима: једноставно организовање и спровођење прикупљање података,
релативно лако се конструише, може да обухвати велики број испитаника за релативно кратко време и
прилично једноставна обрада прикупљених података, посебно када се ради о питањима затвореног типа.
Анкетирање се најчешће спроводи писаним путем, а данас информационо-комуникационе технологије
омогућавају да се брзо и једноставно прикупе подаци и од испитаника који су физички удаљени од
истраживача.
Приликом конструисања анкетног упитника треба имати у виду да анкетни упитник не сачињавају само
питања која се непосредно односе на предмет истраживања, већ да приликом његове израде треба
поштовати одређена правила. Тако се анкетни упитник састоји из три целине: уводни део (обраћање
испитаницима којима треба предочити који је циљ истраживања које се спроводи и у коју сврху ће бити
коришћени прикупљени подаци; општи подаци о испитанику који су нам релевантни за истраживање – на
пример, узраст ученика, пол, стручна спрема родитеља и сл.); централни део (у коме се налазе питања о
предмету анкетирања) и завршни део (тзв. отворено питање, у којем се испитаницима оставља могућност
да укажу на још неке аспекте проблема који се истражује, а који нису обухваћени анкетним упитником).
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Питања која се постављају у анкетном упитнику, и то првенствено у његовом централном делу, могу се
поделити на три основна типа: затворени, отворени и комбиновани (Мужић, 1977).
Затворени (испитаник бира један или више понуђених одговора на неко питање, у складу са сопственим
ставовима).
Пример питања затвореног типа:
Када одем у библиотеку, позајмљујем:
а) само лектиру;
б) само књиге по свом избору;
в) и лектиру и књиге по избору.

Отворени (испитаник самостално формулише одговор, испитивач може бројем празних линија на које се
уписује одговор да ''сугерише'' његову дужину).
Пример питања отвореног типа:
Коју књигу би волео/волела да поседује твоја школска библиотека?
_______________________________________________________________________
Комбиновани (испитанику су понуђени одговори, а један од њих, најчешће последњи, омогућава
испитаницима да упишу свој одговор уколико им ниједан од понуђених не одговара).
Пример питања комбинованог типа:
Када бираш књиге које читаш у слободно време, твоје омиљене теме су:
а) историјске личности;
б) измишљени догађаји и личности;
в) вицеви, шале, анегдоте;
г) популарна наука;
д) нешто друго: ________________________.
Поред наведених типова питања, постоје још неке занимљиве могућности које омогућавају добијање
прецизнијих и поузданијих података од испитаника. Навешћемо пример контролних и филтер питања
(Кундачина и Банђур, 2007). Контролна питања се користе када желимо да проверимо дају ли испитаници
у некој ситуацији друштвено или професионално пожељан одговор, или свој искрени став. Навешћемо
један пример контролног питања. Желећи да стекне увид у различите модалитете припреме за час
наставника, испитивач је прво поставио следеће питање: Користите ли Интернет приликом
припремања часова? Након тог питања, поставља се контролно питање намењено испитаницима који су
потврдили да користе Интернет током припреме часова - Наведите сајт који најчешће користите у ту
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сврху. Филтер питања намењена су ситуацијама у којима од испитаника тражимо одговоре који би могли
да изазову неку врсту негативне реакције, уколико недовољно често упражњавају активности које се
сматрају пожељним. Тада неки испитаници не дају искрене одговоре, већ оне које сматрају лично и или
друштвено пожељним. У таквим ситуацијама се поставља филтер питање, које својом формулацијом
смањује негативне реакције и могућу неискреност испитаника. Тако би било боље да се, уместо питања:
Колико књига месечно прочиташ, поставити следеће питање: Колико књига месечно успеваш да
прочиташ када имаш школске обавезе?
На крају ових разматрања о анкетном упитнику, навешћемо и неколико напомена техничке природе, које
омогућавају несметано и ваљано спровођење анкетирања:






Обезбедити прегледност упитника;
Дати испитаницима јасна упутства за попуњавање упитника;
Једним питањем питати само једну ствар;
Постављати недвосмислена питања (да би се избегла нејасна и двосмислена питања, пожељно је
извршити пробно анкетирање на мањем узорку и продискутовати с тим испитаницима да ли је све
било јасно);
Дужина анкетног упитника пожељно је да буде таква да од испитаника захтева највише 20-ак
минута за одговарање.

Обрада и анализа прикупљених података
Након прикупљања података помоћу истраживачких инструмената, следи њихова обрада и анализа,
односно долажење до одговора за којима смо трагали током истраживања. У складу с природом
прикупљених података, квантитативна обрада података подразумева примену различитих статистичких
мера (фреквенције, проценти, мере корелације и сл.). Данас су на располагању статистички пакети који
олакшавају обраду података (Excel, SPSS). За овај део истраживања, у свакој школи постоје људски
ресурси који могу бити од помоћи, односно кадрови који су током свог факултетског образовања учили
статистику (психолози, педагози, учитељи, наставници математике и физике). Ипак, треба имати у виду да
сами статистички подаци не могу дати одговоре на сва постављена питања, већ је потребно извршити
промишљену анализу прикупљених података и пронаћи узроке и могућа решења уочених проблема.
Извештај о спроведеном истраживању
Завршна етапа истраживања јесте израда извештаја о току и резултатима истраживања. Извештај,
односно резултати истраживања, не треба да остану само на папиру, треба их саопштити широј стручној,
односно научној јавности. Извештај се може саопштити усмено (на Наставном већу, стручним и научним
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скуповима, у медијима) или писмено (у форми публикације, стручног или научног рада).

Након

подношења извештаја и дискусије о прикупљеним подацима и њиховој анализи, потребно је
промовисати резултате у пракси, односно осмислити одговарајуће активности којима би се решили или
ублажили уочени проблеми. За предложено истраживање о читалачким навикама ученика основне
школе, те активности би могле да буду: набављање књига за школску библиотеку, које уважава исказана
интересовања ученика, организовање различитих радионица у библиотеци, избор најомиљеније лектире
према гласовима ученика и сл.
Закључак
Планирање и спровођење истраживања у школи није лак задатак, али представља нову врсту
професионалног изазова за све запослене у школи, а посебно за библиотекаре који немају наставне
обавезе али су свакодневно у контакту са великим бројем наставника, као и ученика свих узраста. У том
смислу, библиотекари имају могућност да постану истраживачко језгро у својим школама, и да у сарадњи
са другим колегама унапреде ову област рада. Досадашња пракса у нашим школама није довољно
користила истраживачки потенцијал високообразованих људи различитих струка који раде у школи.
Надамо се да ће овај рад представљати помоћ и подстицај за стварање истраживачке климе у школама и
укључивање већег броја актера у тај сегмент рада. Сигурни смо да ће резултати које добијете и
побољшања у школи која ће проистећи из ваших истраживања учинити да школа у којој радите постане
боља и да ће професионалне компетенције свих запослених бити подигнуте на виши ниво.
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Милан Станчић48
Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Искуства студената у вођењу портфолија: пример једног истраживања
наставника

Сажетак: Истраживања практичара спроводе сами практичари, полазећи од проблема са
којима се сусрећу у својој пракси, а у циљу бољег разумевања и развијања себе и сопствене
праксе. Овај рад представља приказ једног истраживања практичара (универзитетских
наставника) о томе каква су искуства студената у вођењу портфолија као активности у оквиру
њиховог иницијалног педагошког образовања за професију наставник. Поред приказа
основних елемената истраживања (циљева и истраживачких питања, примењене
методологије, резултата истраживања и њихове интерпретације), у раду се посебно
разматрају и домети оваквог истраживања из перспективе њиховог значаја за континуирано
унапређивање наставе. Истраживања студентских виђења активности вођења портфолија,
која смо спровели током више школских година, представљају нам значајан извор података
о овај активности и о целокупној настави на предмету, те и начин нашег учења о сопственој
пракси. Увиди добијени на тај начин отварају нам простор за размишљање о путевима
промена у нашој пракси, који би омогућили што плодоносније искуство учења свим
студентима кроз употребу алата какав је портфолио.
Кључне речи: истраживање практичара, истраживање наставника, портфолио, перспектива
студената, универзитетска настава

Увод: шта су то истраживања практичара и зашто су она важна?
О истраживањима практичара се данас не може говорити као о новом концепту у академским и стручним
публикацијама. Штавише, приступ наставнику као истраживачу постао је део образовне политике многих
земаља, на пример - у оквиру покушаја да се дефинишу одлике доброг наставника, дефинисања приступа
образовању будућих наставника итд. Како се истраживања практичара у литератури одређују и
концептуализују на различите начине, а детаљан приказ тих различитих схватања превазилази оквире
овог рада, на овом месту навешћемо само неколико кључних одлика ових истраживања која произилазе
из одговора на питања ко их врши, полазећи од каквих проблема и у коју сврху. Истраживања практичара
спроводе сами практичари (некада заједно с колегама из праксе и или уз помоћ истраживача) полазећи
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од проблема са којима се сусрећу у својој пракси.49 Она служе самим практичарима да боље разумеју
сопствена искуства и схватања, како би ефикасније одлучивали о наредним корацима у пракси и
решавали свакодневне проблеме. Дакле, сврха ових истраживања није да се што објективније опише
стварност и дефинишу општеважеће теорије и закони (као што је случај у традиционалном,
позитивистичком, схватању науке и истраживања), већ да се боље разумеју и развијају сопствена пракса и
услови у којима се она одвија.50
Друго важно питање које ћемо на овом месту кратко размотрити јесте зашто је уопште истраживачки
приступ важан за практичаре? Осим претходно наведеног, да истраживања служе самим практичарима
да боље разумеју свој рад и да развијају праксу, у прилог сврсисходности истраживачког приступа говори
и то што он за практичаре представља пут да се у области образовања идентификују као кадри да доносе
одлуке које се тичу њих самих и да буду агенти промена,51 као рефлексивни практичари и истраживачи
сопствене праксе.52
У наставку текста приказаћемо једно истраживање наставника (у овом случају у оквиру универзитетске
наставе) као пример истраживања практичара.53

Пример истраживања наставника: искуства студената у вођењу портфолија

Контекст истраживања
Активност вођења портфолија54 први пут смо увели у наставу педагошког предмета намењеног
образовању будућих наставника 2003. године. Наша идеја приликом увођења портфолија у образовање
наставника била је да студентима Филозофског факултета, потенцијалним наставницима у будућности,
помогнемо у учењу нашег предмета, али и да они кроз активност вођења портфолија развијају неке
компетенције за које верујемо да су важне за наставнике. Стога је циљ ове активности био да наведе
студенте на размишљање о потреби, значају и могућностима праћења сопственог рада и на увиђање
49

Мирјана Пешић, „Истраживања практичара“, у Педагогија у акцији, уредник Мирјана Пешић (Београд: Институт
за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, 1998); Marilyn Cochran-Smith i Susan Lytle, Inquiry as stance:
Practitioner research for the next generation (New York: Teachers College Press, 2009).
50
Lidija Radulović, „Teacher research: From theoretically-conceptual framework to the practice landmarks“, U
Contemporary issues of education quality, urednici Miomir Despotović, Emina Hebib i Balázs Németh (Belgrade: University
of Belgrade, Faculty of Philosophy, Institute for Pedagogy and Andragogy; Pécs: University of Pécs, Faculty of Adult
Education and HRD, 2013).
51
Marilyn Cochran-Smith i Susan Lytle, Inquiry as stance: Practitioner research for the next generation (New York:
Teachers College Press, 2009).
52
Мирјана Пешић, „Истраживања практичара“, у Педагогија у акцији, уредник Мирјана Пешић (Београд: Институт
за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, 1998); Лидија Радуловић, Образовање наставника за
рефлексивну праксу (Београд: Филозофски факултет, 2011).
53
Истраживање је рађено заједно са колегиницом Лидијом Радуловић са Филозофског факултета у Београду, која је
и иницирала увођење активности вођења портфолиа студентима.
54
Под портфолиом, уопште у контексту образовања, подразумевамо својеврсну колекцију материјала насталу у
припреми, током и након реализације наставног процеса. Оваква збирка може представљати илустрацију тог процеса
(може да покаже напоре, напредак, препреке у учењу...) и његових резултата током неког периода. Она може бити
повод за анализу, разматрање и преиспитивање материјала прикупљених током образовног процеса, те може
обезбедити сагледавање процеса и учење из искуства.
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потенцијалних користи од тога, да почне да им развија умеће праћења васпитно-образовног процеса и
праћења сопствених активности, као и да допринесе стицању навике да се то чини. Активност вођења
портфолија студената такође је имала за циљ да развије осетљивост за проблеме на које наилази
наставник у свом раду и да наведе на трагање за могућим решењима тих проблема.
Приликом представљања програма предмета, сваке године студентима објашњавамо улогу портфолија у
настави. Један од првих часова посвећујемо вођењу портфолија и његовој улози у евалуацији и
самоевалуацији њиховог рада. Студенти се кроз наставу упознају и са функцијама портфолија наставника,
како би разумели сврху портфолија као начина чувања документације и значај праћења активности за
саморазвој. Они, такође, добијају литературу и приручни материјал који објашњава значење и функције
портфолија, циљеве ове активности, могуће елементе (као и оне обавезне, уколико их има), те
критеријуме процене студентског портфолија на овом предмету. Студенти портфолио воде документујући
своја искуства у настави овог предмета, као и друга искуства која сматрају релевантним за учење за овај
предмет и оспособљавање за професију наставник. О томе шта ће се наћи у портфолију и какву ће форму
портфолио имати одлучује сам студент, што је нарочито наглашено. Тиме смо желели да допринесемо
развијању осетљивости студената за процесе сопственог учења и да обезебедимо самодирективност
студената у учењу.
Циљ истраживања и истраживачка питања
Будући да смо приликом развијања програма предмета пошли од схватања портфолија као алата који ће
подстаћи праћење сопственог рада и развијање рефлексивности, циљ малих истраживања која смо
повремено спроводили био је да утврдимо у каквом су односу наше намере са оним што се постиже
вођењем портфолија, односно са тиме како студенти перципирају ту активност. Стога су наша кључна
истраживачка питања била: (1) како студенти виде добити које су имали од активности вођења
портфолија, (2) шта у свом портфолију студенти виде као најзначајнији елемент и због чега, (3) са каквим
су се тешкоћама студенти сусретали у активности вођења портфолија, (4) да ли ће студенти водити свој
портфолио уколико постану наставници и због чега.
Осим тога, у међувремену је долазило до неких промена у начину организовања наставе на предмету,
улози портфолија у њему и ширем контексту (мењани су неки садржаји и наставне методе у овом
предмету, студенти су добили неке практичне задатке, портфолио је постао обавезна активност која улази
у завршну оцену, портфолио је уведен и у наставу неких других предмета, промењена је структура и
повећан је број студената који долазе на наставу овог предмета, током Болоњског процеса повећан је и
број обавеза студената током године на већини предмета, и слично), те смо сматрали да повременим
истраживањем искустава студената у вези са вођењем портфолија можемо доћи до података
релевантних за разумевање ове активности, сопствене наставе и планирања даљег рада.
Начин прикупљања и обраде података
Методологија наших истраживања се делимично разликовала у различитим периодима. На крају школске
2004 05. и 2005 06. године вођени су интервјуи са студентима који су били организовани у форми
разговора о портфолију приликом усменог испита. Интервјуисан је укупно 71 студент о добитима од
вођења портфолија, тешкоћама у овој активности и о томе шта је за њих најзначајнији елемент у
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сопственом портфолију. Разговори су снимани и касније транскрибовани ради даље анализе. Анализа
података састојала се у њиховом разврставању у одређене категорије до којих се дошло кроз претходни
збирни увид у добијене податке.
Наредних школских година начин прукупљања података је промењен - на крају рада на предмету
(углавном на једном од последњих часова када нам је и тема евалуација у настави) спроводили смо
анонимну анкету у којој су школске 2010 11. године учествовала 62 студента, школске 2011 12. године
њих 40, а школске 2012 13. године учешће је узео 41 студент. Анкета се састојала из питања отвореног
типа (формулисаних на основу наших истраживачких питања), док је начин обраде података добијених на
такав начин остао исти као и раније – кроз њихово класификовање у опште категорије.
Обрада података обухватала је поступке дескриптивне статистике (фреквенције и проценте).
Резултати истраживања и њихова интерпретација
Студентски одговори на питање о добитима које су имали од активности вођења портфолиа, из
перспективе ситуација у којима им је ово искуство било корисно, могу се поделити у неколико категорија:
корист за испитну ситуацију, корист за рад у будућој професији, корист за обе ове ситуације или
неуочавање било какве користи од ове активности. Остали студентски одговори не односе се на ситуације
у којима ће им стечено искуство користити, већ се тичу неке врсте личног развоја (што је корист која се не
може везати само за једну врсту ситуација). Процентуална расподела одговора студената по категоријама
у односу на испитиване године дата је у Графикону 1.
50%
45%
40%
35%
30%
2004/5 и 2005/6
25%

2010/11

20%

2011/12

15%

2012/13

10%

Укупно

5%
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наставник

Спремање
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професију

Лични развој

Нема добити

Графикон 1. Ситуације у којима је студентима било корисно искуство стечено вођењем портфолија
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Пре свега, примећујемо да је у свим испитиваним годинама број студената који не виде никакву добит од
активности вођења портфолија испод пет процената. Такође, видимо да је у свим годинама приближно
једнак број студената (између 17 и 27 процената) који добит од искуства вођења портфолија виде у учењу
предмета и припремању за испит. Ови подаци свакако говоре у прилог оправданости наше идеје за
увођење ове активности студентима.
Што се тиче осталих одговора, ситуација се разликује зависно од школске године у којој су испитивани
студенти, те ћемо ове налазе додатно интерпретирати. Школске 2004 5. и 2005 6. године значајан
проценат студената одговара да им је вођење портфолија користило како у спремању испита, тако и у
припреми за будућу наставничку професију (око 32%), а нешто мање њих одговара да им је користило
само у припреми за професију (око 17%). Наредне испитиване школске године (2010 11), број студената
који даје овакве одговоре значајно се смањио (тек око 10% за обе категорије одговора), док се повећао
број одговора који добит од вођења портфолија позиционирају у домен неке врсте личног развоја (са око
27% на чак преко 43%). Како 2004 5. и 2005 6. школске године вођење портфолија није била обавезна
активност студената, а школске 2010 11. године била је обавезна за све студенте и део система
оцењивања на предмету, помислили смо да је оваква разлика у добијеним резултатима можда заправо
ефекат „наметнуте школске обавезе“. Такође, школске 2004 5. и 2005 6. године студенти су одговоре на
ово питање давали у оквиру испитне ситуације (разговора на испиту), док су 2010 11. то чинили кроз
анонимну анкету. Ово је отворило простора за још једно питање приликом тумачења разлике у
добијеним подацима за ове школске године: да ли је анонимност допринела већој искрености студената
у одговарању на наше питање о њиховим добитима од активности вођења портфолија? Међутим, како је
начин прикупљања података (анонимна анкета) остао исти и у наредним годинама (2011 12. и 2012 13.),
а одговори студената на питање о добитима позитивнији у односу на 2010 11. (видети Графикон 1), не
остаје нам друго већ да претпоставку о ефекту промене у начину прикупљања података одбацимо, те да
трагамо за другачијим интерпретацијама добијених резултата. Стога ћемо ове резултате покушати да
тумачимо из перспективе начина на које је активност вођења портфолија конципирана у различитим
школским годинама, као и из перспективе тога које елеменатe портфолија студенти виде као
најзначајније.
Што се тиче користи од активности вођења портфолија за неку врсту личног развоја, највећи број
студената са позитивним одговором је у школској 2010 11. години (чак 43,5%). У тој школској години
портфолио је имао један задати елемент: праћење једног проблема током рада на предмету55. Највећи
број студената је као најзначајнији елемент свог портфолија навео кратке есеје које су писали (око 40%) и
поменути обавезни задатак (око 30%). Коментари студената су показивали да они нису сасвим разумели
смисао обавезног задатка, да им није био ни „близак“ ни лак, што је и био разлог за промену задатка у
наредним годинама. Студенти, међутим, наводе и да им је та усмереност на размишљање о могућим
проблемима у раду наставника, као и записивање сопствених размишљања у форми есеја о различитим
питањима и темама, користило у развијању неких општијих знања и вештина: спознавању себе, учењу да
се критички приступа проблемима, учењу да се изложи сопствено гледиште, навикавању на праћење
55

Студенти су имали задатак да на почетку рада на предмету издвоје један педагошких релевантан проблем, који
претпостављају да их „чека“ када постану наставници, и да у току рада на предмету пробају да анализирају проблем
из угла различитих педагошких концепата и приступа, и да евентуално сугеришу могуће начине да се проблем
превазиђе.
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сопственог рада. Предлози за есеје су углавном били формулисани и представљени на тај начин да
наведу студенте на стављање у улогу наставника и на изражавање и преиспитивање сопствених ставова у
вези са питањима која су значајна за посао наставника.56 Можда би у том смислу било очекивано да су
студенти у већој мери виде добити од вођења портфолиа у припремању за будућу професију, али није
нимало необичан ни добијени налаз да су студенти заправо већу добит видели у личном развоју.
Додатно, ово није ни обесхрабрујући налаз, уколико имамо у виду неодвојивост развоја целокупне
личности и професионалних компетенција наставника и важности оспособљавања за самоувид и
самоевалуацију.57 Ови увиди су нам представљали основ да сугерисање теме за писање кратких есеја
учврстимо као праксу у раду и са наредним генерацијама студената.
Виђење добити у ситуацијама спремања испита и припреме за професију је најизразитије у школској
2004 5. и 2005 6. години, као и у 2011 12. (преко 30%). У школској 2004 5. и 2005 6. години студенти
нису имали обавезне, задате елементе за портфолио (и сама активност није била обавезна), док су у
2011 12. години задати елементи били мапа појмова релевантних за њихов развој као наставника и
завршни есеј, у коме су студенти имали задатак да опишу свој процес учења у току рада на предмету.
Уколико погледамо које елементе портфолија студенти у овим годинама наводе као најзначајније, и то
покушамо да увежемо са претходно поменутим резултатима, можемо доћи до претпоставке да су 2004
5. и 2005 6. године различити материјали са часова (које око 45% студената сматра најзначајнијим у свом
портфолију), као и различити практични задаци и материјали које су студенти самоиницијативно
прикупљали за свој портфолио (око 21%), били „покретачи“ успешног учења студената за испит и
припремања за будућу професију. Што се тиче школске 2011 12. године, највећи број студената је као
најзначајније елементе видео мапу појмова (око 32%) и есеје (око 22%), за које можемо претпоставити да
су имали слично „покретачко дејство“ на студенте, како у домену учења за испит, тако и у домену
припреме за будућу професију. Будући да су материјали које студенти добијају на часовима и практични
задаци које раде као предиспитне обавезе на предмету од почетка представљани студентима као
легитимни елементи портфолија (студенти могу да их ставе у свој портфолио уколико их сами процењују
као значајне за своје учење), добијени налази су нас највише охрабрили да мапу појмова задржимо као
обавезни елемент и у наредној школској години.
Укупно гледано, примећујемо да припремање за будућу професију као добит од активности вођења
портфолија студенти у највећем броју (њих око 24%) идентификују у 2012 13. школској години. Ове
школске године студенти су имали два обавезна задатка за портфолио: израду мапе појмова (исто као и
претходне школске године) и писање есеја о сопственој филозофији наставе (есеј о томе како они схватају
питања релевантна за наставу, шта би они настојали да остваре у својој настави и на које начине).
Посматрајући добијене резултате за ову школску годину, можемо рећи да су то задаци који су успешно
усмерили студенте на размишљање о себи као будућим наставницима, односно да су остварили своју
56

Неке од теме биле су: Шта је према мом виђењу циљ васпитања, Ко је мој омиљени наставник и због чега, Шта
треба да научим како бих постао добар наставник, Када бих био наставник шта би све могло да утиче на то које ћу
улоге остваривати у раду, Када бих као наставник могао/ла да бирам шта би документ наставног програма по коме
радим садржао, Која наставна метода би била најзаступљенија у мојој настави и зашто, На које начине бих ја као
наставник прикупљао податке о свом раду и зашто...
57
Дејан Станковић и Јелена Павловић, „Модели професионалног развоја наставника“, у Теорија и пракса
професионалног развоја настанвика, уредници Нада Половина и Јелена Павловић (Београд: Институт за педагошка
истраживања, 2010).
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сврху, будући да чак 46% студената наводи да им је најзначајнији елемент у портфолију филозофија
наставе коју су написали.
Тешкоће и дилеме које су студенти имали у вођењу портфолија могу се груписати у више врста које су
приказане у Табели 1.
Школске године
Тешкоће и дилеме
у вођењу портфолија
Несигурност да ли то раде на „прави начин“
Недостатак мотивације за писање или општа лењост
Недостатак времена услед других обавеза
Неразумевање смисла активности вођења
портфолија
Помањкање искуства у вођењу портфолија
Није било никаквих тешкоћа и дилема
Нема одговора

2004/5.
и
2005/6.
27
38%
5
7%
5
7%
6
8,4%
4
5,6%
25
35,2%
6
8,4%

2010/11. 2011/12. 2012/13. Укупно
23
37,1%
3
4,8%
5
8,1%
3
4,8%
2
3,2%
16
25,8%
11
17,7%

11
27,5%
2
5%
1
2,5%
1
2,5%

10
24,4%
4
9,8%
6
14,6%

-

-

22
55%
2
5%

22
53,7%

-

-

71
33,2%
14
6,5%
17
7,9%
10
4,7%
6
2,8%
85
39,7%
19
8,9%

Табела 1. Тешкоће и дилеме студената у вођењу портфолија

Видимо да, збирно гледано, око 40% студената извештава да нису имали никаквих тешкоћа и дилема око
вођења портфолија, јер им је све у вези с овом активношћу било јасно. Иако је на почетку рада на
предмету посвећена пажња увођењу ове активности и студентима су дата упутства, код великог броја
студената се као дилема у вези са вођењем портфолија и даље јавља питање да ли они то „раде на прави
начин“. Ипак, приметно је да се овај број последњих година смањује (са почетних 37-38%, на око 24%).
Студенти имају потешкоће да одлуче које ће материјале ставити у портфолио и како да те материјале
организују да би њихов портфолио представљао смислену целину, те не дедоумице о томе постоји ли
уопште једна пожељна форма портфолија која се од њих очекује. Овакве бриге студената могу се
тумачити као њихова несигурност, која је у вези с чињеницом да вођење портфолија представља нов и
другачији начин рада и да студенти немају искуства са активностима у настави у којима имају слободу да
одлучују. Поменуте дилеме студената још су разумљивије уколико се има у виду да вођење портфолија
представља саставни део система оцењивања рада на предмету. Студенти нису навикли да буду
оцењивани за задатке који немају само једно тачно решење и који омогућавају креативност, нити да
прате сопствени процес учења и практикују самоевалуацију. С тим у вези могу се тумачити и одговори
малог броја студената у којима се вођење портфолија види као наметнута обавеза, нешто у чему они не
виде смисао, и чији је једини смисао полагање испита (иако је оваквих одговора све мање).
Ови подаци нам наговештавају да су можда промене у начину увођења активности вођења портфолија
студентима утицале на повећање њихове сигурности у начин на који воде свој портфолио и на увиђање
смислености те активности. На основу анализа које смо претходно изнели, имамо разлога да верујемо да
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је на овај помак утицала промена обавезних елемената портфолија и сам начин на који су они
представљени студентима (кроз посебан час и детаљно разрађен приручни материјал посвећен вођењу
портфолија и прављењу концептуалних мапа, као и писању есеја Моја филозофија наставе). Додатно
објашњење може бити и то што је портфолио постао мање неочекиван захтев за студенте (уведен је
портфолио и у друге предмете, већи број генерација студената већ има искуства са вођењем портфолија,
а студенти се међусобно информишу о томе...).
Једине потешкоће које студенти наводе, а чији се број временом благо повећава, јесу недостатак
(унутрашње) мотивације који се може приписати неким личним својствима које студенти наводе (лењост,
ненаклоност према писању), али и неким објективнијим чиниоцима као што су недостатак времена услед
повећаног броја предиспитних обавеза на свим предметима које студенти имају током године (што
указује на то да неки студенти портфолио „воде“ кампањски, пред испит), али можда и нашом
неуспешношћу да ову мотивацију развијемо на прави начин.
Однос према вођењу наставничког портфолија. На крају, како нам је један од циљева увођења
активности вођења портфолија студентима био да схвате потребу за праћењем наставног рада и да њихов
студентски портфолио „прерасте“ у наставнички, желели смо да сазнамо од студената да ли ће, уколико у
будућности постану наставници, водити свој портфолио. Процентуална расподела одговора студената у
испитиваним годинама приказана је у Графикону 2.

100%

80%
60%
Да

40%

Не

20%
0%

2004/5 и 2010/11 2011/12 2012/13
2005/6

Укупно

Графикон 2. Спремност студената да воде портфолио у будућности

Охрабрује налаз да највећи број студената у свом одговору (око 80%) изражава спремност да води
портфолио уколико у будућности постану наставници. Неки од студената наводе да можда не би водили
портфолио у форми каква је била током њиховог рада на предмету, али да би сигурно водили неку сличну
форму документације (неку врсту дневника, бележака личних запажања). Разлози које студенти наводе у
корист вођења наставничког портфолиjа тичу се, пре свега, потребе да наставник свој рад и себе
континуирано прати и унапређује.
Са друге стране, имамо и укупно око 16% студената који експлицитно изјављују да не би водили
портфолио уколико би некад у будућности постали наставници. Разлози које студенти наводе у прилог
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оваквог њиховог становишта тичу се неувиђања потребе и смисла те активност и уопште потребе да се
рад прати, лењости да се води таква врста континуиране документације, па и општег помањкања
мотивације за бављење наставничким послом.
Што се тиче дистрибуције одговора студената спрам школских година у којима су испитивани, приметно
је да последњих година број студената који исказују спремност да воде портфолио расте, али је уочљив и
значајан број студената у школској 2010 11. години који изјављују да неће водити портфолио у
будућности уколико постану наставници (чак 30%). Међутим, осим претходно наведених разлога за такав
став, немамо података којима бисмо објаснили овакву разлику у подацима за поменуту годину у односу
на остале.

Шта смо научили на основу ових истраживања?
Сумирајући налазе ових малих истраживања о добитима и тешкоћама у вођењу портфолија, из
перспективе студената можемо рећи да вођење портфолија може бити корисно средство за учење и
праћење сопственог процеса учења. С друге стране, сама истраживања студентских виђења активности
вођења портфолија, па и анализа самих портфолија, представљају значајан извор података о овај
активности и о целокупној настави на предмету. Анализа структуре портфолија и појединих његових
делова (какви су, на пример, кратки есеји које студенти пишу током године) извор је података о томе како
студенти разумеју поједине појмове, шта им је тешко у учењу, да ли и на који начин граде професионални
идентитет, шта их брине у погледу будућег наставничког позива, каква су њихова интересовања...58 Иако
овај рад не може да прикаже све налазе и запажања ове врсте, можемо рећи да нам оваква истраживања
представљају богат извор информација о целокупној настави и начин нашег учења о сопственој пракси,
као и начинима да се планови рада у наредном периоду прилагоде актуелним потребама студената.
Дакле, укупно гледано, активност вођења портфолија представља самоевалуативни поступак који може
имати формативну улогу у даљем учењу и развоју наставе.59
Овде ћемо се задржати само на томе како је истраживање студентског доживљаја портфолија утицало на
саму активност вођења портфолија у нашој настави. Наиме, праћење студентског односа према овој
активности у току дужег периода указало је на резултате наставног рада у вези са вођењем портфолија и
на аспекте рада које би требало променити или боље искористити како би ова активност студентима
постала још смисленија и кориснија за учење. Налази до којих смо долазили кроз ова истраживања
послужили су нам као извор идеја за промене у увођењу активности вођења портфолија у наредном
периоду. Од периода увођења портфолија до данас је, на пример: (1) промењено место ове активности у
настави - најпре је била необавезна, да бисмо закључили да она представља користан извор информација
за наставнике и помоћ у учењу за студенте, те смо одлучили да она постане обавезна активност која утиче
на завршну оцену; (2) уведени су неки обавезни елементи портфолија како би целокупна активност била у
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већој мери фокусирана на уочавање и решавање проблема у раду наставника и развијање компетенција
и навика да се рад континуирано прати, што су неки од циљева наставе на овом предмету; (3) обавезни
елементи портфолија су временом мењани јер су се претходни показали као претешки за студенте или
као извор њихове несигурности. Свака промена потенцијално је утицала на промене у студентској
перспективи и представљала је разлог даљег праћења. Анализа разлика међу студентским одговорима у
појединим генерацијама извор је нових података о томе како неки поступци у настави и појединачни
задаци портфолија, или неки други контекстуални фактори, утичу на искуство учења.
Можемо рећи да интерпретација резултата овог истраживања указује на значај контекста у коме се уводи
портфолио као активност студената за то како ће и у којој мери они видети користи од ове активности и
уопште колико ће она допринети развоју њихових капацитета за праћење и самоевалуацију. Такође,
интерпретација добијених података показује да се брижљивом припремом студената за бављење овом
активношћу и контринуираним пружањем подршке током рада могу постићи жељени циљеви код већине
студената. Овакав увид отвара нам простор за размишљање о путевима промена у нашој пракси које ће
омогућити што плодоносније искуство учења свим студентима кроз употребу алата какав је портфолио.
Уколико је остало питање зашто је ово пример истраживања практичара, на овом месту ћемо, у виду
закључка, још једном анализирати његове важне карактеристике: (1) спроводе га сами практичари (у
нашем случају – универзитетски наставници), (2) полазећи од проблема које су уочили у сопственој
пракси (како студенти виде активност коју смо им увели као начин рада на предмету, а касније и начин
оцењивања), (3) а у сврху бољег разумевања праксе и њеног унапређивања (које то одлике наше праксе
утичу на то колико ће студентима активност вођења портфолија бити смислена и корисна, те како
наредних година ову активности конципирати и увести студентима да би она код већине њих била
препозната као вредан алат за учење). Овакво истраживање је врло испреплетано са самим нашим
практичним деловањем, односно није засебна активност одвојена од праксе, већ активност која
проистиче из потреба праксе, спроводи се у пракси и служи њеном развијању. Брисање граница између
истраживања и практичног деловања, као и између истраживања и професионалног развоја практичара,
представља заправо кључну одлику истраживања практичара,60 односно начин професионалног учења
кроз сопствену праксу.61
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Интердисциплинарна настава у мултимедијалном центру

Сажетак: Пројекат „О Шекспиру и Хамлету“ настао је као резултат сарадње ученика,
наставника и библиотекара, с циљем примене интердисциплинарног приступа обради
наставног садржаја. Заснован је на корелацији између предмета српски језик и књижевност и
енглески језик, истраживачком раду ученика, њиховој активној улози у процесу планирања и
припремања активности, као и примени савремених наставних средстава коришћењем
ресурса Мултимедијалног центра Дома ученика средње железничке школе.
Интердисциплинарна настава у мултимедијалној библиотеци је нов, модеран и креативан
приступ, којим се обезбеђује боље повезивање и разумевање садржаја из перспективе
различитих предмета, лакша примена наученог и трајније знање и као таква представља један
од императива модерног образовања.
Кључне речи: интердисциплинарна настава, билингвални час, корелација, сарадња

Од идеје до реализације
У жељи да се ученицима приближи живот и рад класика светске књижевности Виљема Шекспира и да се
унапреди наставни процес, осмишљен је пројекат заснован на интердсициплинарном приступу теми,
корелацији између предмета српски језик и књижевност и енглески језик и сарадњи наставника и
библиотекара. Иновацију у поступку реализације пројекта представљао је билингвални час, који је за
ученике четвртог разреда одржан у библиотеци Мултимедијалног центра Дома ученика средње
железничке школе.
У поступку припреме пројекта наставници и библиотекар су као циљеве одредили проширивање знања о
Шекспировом стваралаштву и о драми „Хамлет“, уочавање значаја и вредности Шекспировог рада и
оспособљавање ученика за самосталну анализу драмских дела. Осим наведених, циљеви пројекта су
обухватали и развијање вештина прикупљања грађе, оспособљавање ученика за бољу међусобну
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сарадњу и комуникацију, као и оспособљавање за повезивање знања и вештина из различитих предмета.
Пројекат је осмишљен као низ логички и садржајно повезаних активности, које су укључивале планирање
пројекта, истраживачки рад ученика, реализацију билингвалног часа, праћење резултата и евалуацију
остварености циљева.
Истраживачки рад ученика
Дискусијама на часовима српског језика и књижевности и енглеског језика, постигнута је изузетна
мотивисаност ученика за активно учешће у пројекту. Након поделе ученика на групе и парове која је
спроведена по критеријуму пријатељства65 и договора око задатака, ученици су започели истраживачки
рад. У процесу истраживања наставници су кроз менторски рад са ученицима пратили рад свих група и
парова, указивали на грешке и давали сугестије у вези са даљим током истраживачког поступка. Посебно
важну улогу у овом делу пројекта имао је библиотекар, са којим су се ученици консултовали у вези са
релевантним изворима информација, одабира садржаја и начина представљања резултата истраживања.
Задатак прве групе био је да истражи живот и рад Виљема Шекспира и направи двојезичну презентацију
којом би били приказани и илустровани најважнији подаци о Шекспировом животу и стваралаштву,
укључујући периоде рада и најважнија дела, као и пишчево место у енглеској и светској књижевности.
Истражички задатак друге групе се, у првом делу, односио на Шекспиров утицај на развој енглеског језика
из перспективе трагања за речима, изразима и пословицама које су захваљујући Шекспиру постале
саставни део вокабулара енглеског језика и које се још увек користе. Овај сегмент пројекта представљао
је новину у односу на досадашњи начин обраде ове наставне јединице, с обзиром на то да је Шекспиров
утицај на језик увек бивао донекле запостављен на рачун његовог доприноса богатству светске
књижевности. Резултате истраживачког рада требало је представити у облику двојезичног паноа и, такође
двојезичног, текстуалног приказа. У другом делу истраживања, ова група је истраживала занимљивости у
вези са Шекспиром и његовим делима од којих су неке, како ће се испоставити, и наставницима до тада
биле непознате.
Будући да је Шекспир својим радом снажно утицао на друге књижевнике и уметнике, задатак две
ученице које су радиле у пару био је да истраже домете овог утицаја и да пронађу књижевна и музичка
дела која су настала под директим утицајем драме «Хамлет». За облик представљања резултата њиховог
рада одабрани су изражајно казивање стихова и музика која је пратила сва излагања током реализације
часа.
Кратка самостална анализа драме „Хамлет“ био је задатак ученика који су такође радили у пару, усмерен
на излагање, уз помоћ двојезичне презентације, о основним елементима драме – драмском сукобу,
ликовима и етапама драмске радње. Ученици који нису директно учествовали у истраживачком раду
добили су задатак да прочитају драму „Хамлет“ и да се припреме за анализу дела, која је такође
планирана као двојезична. Након завршетка истраживачког рада свих група и парова, ученици су у
сарадњи са наставницима и библиотекаром извршили синтезу свих резултата, водећи рачуна о њиховој
међусобној усклађености и и прилагођавајући их планираном току часа.
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Групе формиране на овај начин окупљају ученике различитог нивоа знања и способности, чиме се обезбеђује
значајна педагошка и социјална вредност.
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Наставници и библиотекар су промовисали пројекат јавним обавештењем за ученике, наставнике и
стручне сараднике, а позиви за присуство часу упућени су и сарадницима из других образовно-васпитних
установа.
Билингвални час
Основна идеја наставника и библиотекара приликом припремања часа била је да он буде динамичан и
занимљив, како би се обезбедило да пажња ученика буде све време на високом нивоу, као и да сви
присутни ученици учествују у раду, а не само они који су имали конкретне истраживачке задатке. Осим
самосталних радова ученика, који су чинили окосницу часа, коришћене су и дијалошка, монолошка и
метода рада на тексту. Уз групни рад и рад у паровима током истраживања, на самом часу били су
заступљени и фронтални и индивидуални рад ученика.
Иако је час био базиран на хоризонталној корелацији, која је за циљ имала боље разумевање и
повезивање наученог и обезбеђивање трајнијег знања, наставници су посебну пажњу обратили и на
вертикалну корелацију. Повезивање градива из наставе српског језика и књижевности засновано је на
одређеном предзнању, јер су ученици у првом разреду већ анализирали драму „Ромео и Јулија“. Песму
„Офелија“ Артура Рембоа читали су у трећем разреду у оквиру књижевности модерне. У четвртом
разреду ученици изучавају савремену књижевност. Борис Пастернак је савремени писац и инспирисан
Шекспировом драмом написао је песму „Хамлет“, препознатљиву по стиховима „Проћи живот - није поље
прећи“. У оквиру наставе енглеског језика, ученици су се у другом разреду упознали са животом и радом
Виљема Шекспира и драмом „Хамлет“ кроз обраду наставних јединица Swan of Avon и Hamlet, Prince of
Denmark, као и кроз читање и анализу одабраних одломака из неколико Шекспирових дела.
Час је реализован у модерно опремљеном Мултимедијалном центру Дома ученика средње Железничке
школе, чиме је омогућено коришћење савремених аудио-визуелних наставних средстава. Ток часа
пратила је музика коју су ученици одабрали у оквиру свог истраживачког задатка: композиција „Хамлет“
Дмитрија Шостаковича и „Хамлет – увертира фантазија“ Петра Иљича Чајковског. На крају часа, песмом
„Нешто је труло у држави Данској“ групе „Рибља чорба“ илустровано је присуство Шекспира у савременој
поп култури.
У уводном делу часа ученици су мотивисани навођењем примера о значају стваралаштва Виљема
Шекспира. Након истицања циљева часа, представљена је презентација о Шекспировом животу и раду, а
затим је уследило кратко излагање о развоју енглеског језика, илустровано одговарајућим текстовима.
Тако су присутни могли да чују и уоче разлику између староенглеског, средњеенглеског и раног модерног
енглеског језика, на чији је развој и нормирање утицао и Шекспир.
У главном делу часа ученици су приказали резултате истраживачког рада о утицају Виљема Шекспира на
стандардизацију раног модерног енглеског језика и доприносу обогаћивању лексичког фонда енглеског
језика. Излагањем о занимљивостима у вези са Шекспиром и његовим делима, присутни су били у
прилици да, између осталог, сазнају да је већина сателита планете Уран названа по Шекспировим
ликовима, да су два Шекспирова комада, „Хамлет“ и „Много вике ни око чега“, преведена на клингонски
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језик,66 да се стих „Нешто је труло у држави Данској“ појављује у песмама група „Рибља чорба“ и „Бијело
дугме“ и тако даље.

Слика 1: Излагање ученика одељења 41-1 о животу и раду В. Шекспира

Утицај Шекспира на друге уметнике илустрован је казивањем стихова песама „Офелија“ Артура Рембоа и
„Хамлет“ Бориса Пастернака, обогаћеним музиком Шостаковича и Чајковског која се могла чути у
позадини. Након представљања презентације о драми „Хамлет“ уследио је разговор о драми, који је
вођен и на српском и на енглеском језику. Ученици су износили своја запажања и утиске, тумачења
трагичног заплета, радње, етапа драмске радње и трагичног краја. Овај део часа завршен је уочавањем и
истицањем порука драме Хамлет.

Слика 2: Атмосфера на часу

66

Клингонски је вештачки језик којим говоре Клингонци, измишљени ратнички народ из серијала Звездане стазе.
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За завршни део часа наставници су припремили занимљив квиз, а потом су ученици добили домаћи
задатак за следећи час и јасна упутства у вези са припремом за анализу ликова. Сви присутни су на крају
часа добили материјал који је садржао сиже часа, све важније информације и списак додатне литературе.
Ученици и присутни гости су са великом пажњом пратили излагања, чему су у највећој мери допринели
динамичност часа и његов двојезични карактер. Непосредно након часа, у директном разговору са
присутним наставницима и стручним сарадницима извршена је анализа, током које је утврђено да су
циљеви остварени и да је час био веома успешан. Вредни помена су свакако и коментари наставника да
их је час мотивисао да поново прочитају драму „Хамлет“.
Евалуација пројектних активности
Евалуација пројектних активности извршена је помоћу евалуационог упитника и у непосредном разговору
са ученицима. Евалуациони упитник је показао да се ученицима допада овакав приступ настави (90%), да
желе још оваквих часова (80%), док је 50% испитаника сматрало да се употребом мултимедијалне
библиотеке олакшава учење. У непосредном разговору ученици су навели да им овакав приступ настави
одговара више од традиционалног и да би желели да чешће буду укључени у реализацију часова на овај
начин. Стручни сарадници (педагог и психолог Школе) истакли су да је овај час пример добре праксе коју
треба следити, док је самоевалуацијом утврђено да треба смањити број активности како би се више
времена посветило анализи драме и да је, у том смислу, истраживачки рад друге групе требало да буде
сажетији, а да је израда паноа била сувишна.
Континуирана евалуација исхода пројекта обезбеђена је праћењем резултата ученика и интезитета
коришћења Мултимедијалне библиотеке.
На часовима провере знања и систематизације, како на часовима српског језика и књижевности, тако и на
часовима енглеског језика, ученици су показивали темељније знање када је ова наставна јединица у
питању него претходних година. У току школске године ученици су показивали већи степен самосталности
у анализи драмских дела. С обзиром на то да су се заинтересовали за драму и знајући да су драмска дела
превасходно написана за играње на позорници, ученици су показали иницијативу за одлазак у
позориште, те су погледали представу „У сенци Хамлета“ која се налази на репертоару Дечијег културног
центра. Праћењем резултата рада ученика на матурском испиту, утврђено је да је велики број ученика
обрадио тему „Хамлет-принц филозоф“ и да су сви добили позитивне оцене.
Успешна сарадња наставника и школског библиотекара настављена је кроз коришћење Мултимедијалног
центра у наставном процесу, размену искустава и приказивање примера добре праксе у настави.
Резултати самог часа, али и читавог пројекта, огледају се пре свега у порасту броја ученика и наставника
који су почели редовно да користе мултимедијалну библиотеку. Осим тога, пројекат је имао улогу
снажног мотиватора за остваривање и унапређивање сарадње са другим наставницима, што је убрзо
резултирало веома успешним пројектом на тему „Холокауст – култура сећања“, реализованим у сарадњи
са наставником социологије.
Добробити за све учеснике у пројекту су вишеструке. Осим израженије мотивације, код ученика који су
директно учествовали у реализацији унапређени су интерперсонални односи, повећани су одговорност и
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самопоуздање. Осим тога, ученици су унапредили знања и вештине потребне за квалитетан истраживачки
и тимски рад. Код свих ученика је порасло интересовање за Шекспирово стваралаштво, проширена су и
продубљена знања о обрађеној наставној теми, а уочена је и снажнија мотивација за учешће у сличним
будућим активностима.
За ауторе пројекта добробит се огледа у унапређењу сарадње, како међусобне, тако и са ученицима, као
и у повећаном ентузијазму за реализацију сарадничких активности. Наставници који су присуствовали
часу уочили су предности интердисциплинарног приступа настави и исказали снажну мотивацију за
примену корелације и интердисциплинарно планирање часова, као и за сарадњу са школским
библиотекаром.
Закључак
Осим афирмације билингвалних часова, допринос стваралаштву пројекта „О Шекспиру и Хамлету“ огледа
се у примени интердисциплинарног приступа наставним садржајима, у примени метода активне наставе
и савремених наставних средстава, као и у оспособљавању ученика за самосталан рад у мултимедијалној
библиотеци. Активности су применљиве у пракси и представљају један од могућих приступа реализацији
билингвалних часова.
Корелација је императив модерног образовања јер чини учење занимљивијим и негује склоност ученика
да примени своја знања и вештине. Применом савремених приступа у обради наставних садржаја
отварају се могућности за остваривање креативне сарадње са свим учесницима у образовно-васпитном
процесу, која представља кључни фактор у процесу унапређивања квалитета педагошке праксе.
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Александра Ивезић67
Марија Станојевић68
Снежана Драгичевић69
ОШ“Иво Андрић“ Београд

Тематска интердисциплинарна настава „У свету бајки“

Апстракт: У процесу наставе неопходно је научити ученике да повезују и примењују сазнања
из различитих школских дисциплина, односно да одређеној теми или решавању проблема
приступе холистички, тј. интердисциплинарно. У циљу да часови лектире буду занимљивији
и креативнији дошло се до идеје тематске наставе. Полазећи од лектире Б. Грим “Бајке” и
анализирајући Наставни план и програм за трећи рaзред, уочили смо наставне јединице које
могу да се интегришу у тематску наставу. Читав процес трајао је од септембра 2012. године
до марта 2013. године и реализован је у три фазе: припремну, фазу реализације и
евалуације. Реализовао се у одељењу III-3 ОШ „Иво Андрић“ у Београду. У овом раду
приказује се како ученици трећег разреда у процесу тематске наставе „У свету бајки“
повезују и примењују сазнања из различитих школских предмета. Тематска настава је
реализована кроз једанаест часова, односно пет наставних предмета (српски језик, енглески,
математика, природа и друштво и ликовна култура) кроз различите облике и методе рада.
Књига „У свету бајки“ (штампано и електронско издање), чији су писци и илустратори
ученици, настала је као резултат учења у оквиру овог процес. На промоцији ове књиге,
реализоване као јавни час, извршена је евалуација тематске наставе.
Кључне речи: тематска настава, интердисциплинарност, бајке, групни облик рада,
програмирана настава, вршњачка едукација, мултимедија

Припремна фаза тематске наставе
Интердисциплинарни приступ настави подразумева повезивање садржаја различитих дисциплина у
логичке целине организоване око једног проблема или теме. Знања различитих дисциплина у функцији су
вишестраног расветљавања проблема или теме која се истражује. Интердисциплинарна настава је по
свом карактеру увек и тематска, јер повезује и организује различите садржаје у тематске целине, садржаје
који су слични или заједнички различитим дисциплинама. Тематска настава не мора увек бити и
интердисциплинарна, на пример, када обједињује сродне појмове једне дисциплине (Шефер, 1991).
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Кроз интегрисање наставних области из различитих дисциплина и тематско планирање, водили смо
рачуна да програм подстиче активно учење и да на овај начин ученицима омогућимо холистички
приступ у достизању стандарда утврђених наставним програмима.
Ова фаза тематске наставе трајала је током септембра, октобра и новембра 2012. године. У овој фази
реализоване су следеће активности: анализа наставног плана и програма, постављање циљева и исхода
тематске наставе, израда наставних средстава и наставних материјала и обука ученика, чланова
новинарске секције, за реализацију појединих активности.
Анализирајући Оперативни наставни план и програм трећег разреда за месец новембар, уочили смо
наставне јединице које могу да се интегришу у тематску наставу „У свету бајки“. Из српског језика то су:
Лектира „Бајке“ Браће Грим; Народна бајка „Чардак ни на небу ни на земљи“ и Правимо сопствену
бајку. Из природе и друштва то је наставна јединица Наши знаменити људи, из математике Рачунске
приче, из ликовне културе Чудна бића и необични предмети из маште – моја бајка и из енглеског језика
Бајке у настави енглеског језика (огледни час).
Након тога постављени су циљеви тематске наставе, општи и посебни. Општи циљ је повезивање и
примена сазнања из области различитих школских дисциплина које је подстакнуто интердисциплинарним
приступом у настави. Посебни циљеви су:
-

Утврдити са ученицима основне особине бајке и проширити знања о бајкама кроз обраду народне
и уметничких бајки;
Стварање жеље код ученика да читају, памте и пишу бајке;
Оспособити ученике за уметнички доживљај дела и богаћење речника;
Проширити знања о настанку (штампању) књиге;
Проширити знања ученика о нашим знаменитим личностима;
Уочавање значаја Вука Караџића за очување наших народних бајки;
Богаћење речника енглеског језика;
Развијање маште и визуелне перцепције кроз илустровање бајки;
Подстицање самосталног учења и учења на асоцијативни начин;
Развијање креативности ученика;
Оснаживање ученика за јавни наступ;
Оспособљавање ученика за самовредновање.

У постављању циљева водили смо рачуна да развијамо код ученика и вештине за 21. век у складу са
новим Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (Службени гласник РС,
бр. 74 2001 од 5. 10. 2011. године).
Исходи, које бисмо посебно истакли у раду, а који су постављени за часове тематске наставе, су:
-

ученик препознаје књижевне врсте, главне догађаје и ликове и износи свој став о њима;
организује информације на нелинеаран начин;
примењује стечена знања током писања своје бајке;
ученици користе информације дате у различитим формама за решавање текстуалних задатака и
схватају важност знаменитих личности у националној историји.

Школска

б и б л и о т е к а 2 1 | 56

У фази евалуације најважнији исход је способност ученика за самопроцену рада.
У припреми тематске наставе, основна идеја од које смо пошли јесте да часови лектире буди
занимљивији и да подстичу ученике на читање. На ту идеју низале су се друге, које су се тицале и начина
учења и стицања вештина за 21. век. Тако смо пошли и од тога да углавном учимо линеарно, на линијски
начин. Та линеарна метода активира отприлике половину могућности нашег мозга. Начин учења који
функционише исто као и мозак је мапирање ума. То је мапа коју мозак може употребити да би прикупио,
ускладиштио и користио информације (Израел и Бузан, 1999). Желели смо да ученицима у оквиру
тематске наставе понудимо и асоцијативно учење, тј. усвајање и обнављање знања о одликама бајке кроз
мапу ума и анализу бајке кроз мапу ума. Демонстрирањем организације информација на овај начин,
ученицима смо понудили још једну технику учења. Полазећи од резултата истраживања да мултимедија
подстиче учење ученика (Мајер,2001), у тематској настави користили смо презентације за одређене етапе
часа и садржаје.
У овој фази рада утврђена је циљна група тематске наставе: ученици одељења III-3, чланови новинарске
секције (две ученице шестог разреда), колеге и родитељи ученика одељења III-3. Након тога уследила је
израда наставних средстава и наставних материјала за реализацију тематске наставе:
-

-

пауер-поинт презентације (Асоцијација, Особине ликова из бајке „Чардак ни на небу ни на
земљи“, Како настају књиге, Живот и дело браће Грим, Квиз „Бајке браће Грим“, Илустрација и
Дијаграм „Мачак у чизмама“ ) ;
наставни листић из математике „Мачак у чизмама“ и „Бинго“ и картони у боји којима су ученици
процењивали тачност урађеног задатка;
наставни листић из српког језика „Чардак ни на небу ни на земљи“ и наставни листић за групни
облик рада „Бајке браће Грим“;
програмирани материјал за природу и друштво „Наше знамените личности“.

На крају припремне фазе рада уследила је припрема ученика новинарске секције за реализацију
појединих активности на часовима српског језика и планирање евалуације тематске наставе.
Фаза реализације тематске наставе
У току ове фазе реализовано је једанаест часова тематске наставе. На часовима су реализовани различити
облици рада и различите врсте наставе. Простор у коме се учило увек је био прилагођен теми и облику
рада (нпр., када су учили о томе како настају књиге или када су добили улогу писца, налазили су се у
школској библиотеци, међу књигама). У табеларном приказу дати су време, место и носиоци активности.
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ДАТУМ

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ

МЕСТО
ОДРЖАВАЊА

ВРЕМЕ

27.
новембар
2012.

српски
(двочас)

библиотека

1. и 2. час Ученице Ана Јанковић и Ана Мијушковић из VI-3,
Александра Ивезић, Снежана Драгичевић

енглески језик

библиотека

3. час

Весна Тутуновић

28.
новембар
2012.

српски
(двочас)

учионица III-3

1. и 2. час

Александра Ивезић, Снежана Драгичевић

математика

учионица III-3

3. час

Александра Ивезић, Снежана Драгичевић

29.
новембар
2012.

српски

библиотека

1. час

природа и
друштво
српски

учионица

2. час

Ученице Ана Јанковић и Ана Мијушковић VI-3,
Александра Ивезић, Снежана Драгичевић

учионица

1. час

30.
новембар
2012.

ликовно (двочас) учионица

РЕАЛИЗАТОРИ

Александра Ивезић, Снежана Драгичевић

2. и 3. час Александра Ивезић, Снежана Драгичевић

Табела 1. Место и време реализације тематске наставе и носиоци активности

Првог дана, на часовима српског језика, реализована је наставна јединица „Чардак ни на небу ни на
земљи“, народна бајка. Прве три активности овог часа реализовале су две ученице шестог разреда,
чланови новинарске секције. Кроз вршњачку едукацију, ученици су решавали асоцијацију и поновили
одлике бајке правећи заједничку мапу ума. Поред уобичајених етапа часа обраде бајке (тумачење
непознатих речи, ликова...), реализована је и активност „Судница“ у којој су одабрани ученици
аргументовано заступали одређене ликове из бајке, а остали били порота. Ова дебата је од ученика
захтевала промишљање и аргументовање сопственог мишљења. Након завршене анализе бајке, ученици
су правили мапу ума бајке “Чардак ни на небу ни на земљи“ која је од њих захтевала логичко разумевање
и организацију информација, односно да повезују и интерпретирају информације. Вршњачка едукација,
учење на асоцијативан начин и мултимедијални садржаји на овим часовима веома су мотивисали
ученике за даљи рад.

Слика 1. Одлике бајке у мапи ума
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На огледном часу енглеског језика, ученици су поновили одлике бајке, именовали одређене бајке на
енглеском, гледали анимирани филм „Златокоса“, а затим читали исту бајку по улогама.
Другог дана, на часу српског, реализован је групни облик рада и наставна јединица „Бајке браће Грим“.
Ученици су се кроз презентацију упознали са животом и делом браће Грим. Након тога формирали су
групе извлачећи сличице са мотивом из бајке. Свака група је добила слогове у коверти, које су морали да
сложе и тако открију назив бајке коју обрађују. Ученици су издвајали основне карактеристике бајке (тема,
ликови, борба добра и зла...) попуњавајући наставни листић за групни облик рада. Након тога, делили су
бајку на тематске целине, сваки члан групе илустровао је једну целину бајке а заједничку причу у сликама
направили су у групи. Ученици су на тај начин обрадили пет бајки из лектире. Свака група је излагала свој
рад презентујући крајњи резултат (анализу бајке, тематску целину бајке и њихове илустрације). Ученици
су имали задатак да у оквиру групе изаберу ученика који ће најбоље презентовати њихов рад. Као што
напомињу поједини аутори, и ми смо се водили тиме да диференцирање није само себи циљ и оно се не
спроводи само зато да би групе обавиле постављене задатке иако је то веома важно. Фаза спајања рада
свих група је веома важна јер се тада води расправа о резултату сваке од њих (Вилотијевић, Дидактика 3,
186. стр.). Колико су слушали једни друге током излагања и колико су научили, проверили смо кроз квиз
„Бајке браће Грим“ на крају часа и тако извршили синтезу свих резултата групног облика рада. На овај
начин, ученици су обрадили лектиру „Бајке“ браће Грим и применили стечена знања са претходног часа у
анализи бајке, развијали сарадничке односе, а своју креативност исказали кроз израду илустрација. На
часу математике ученици су решавали наставни листић „Мачак у чизмама“, рачунске приче. У уводном
делу часа, ученици су решавали наставни листић „Бинго“ и обновили знања потребна за даљи рад на
часу. Текстуални задаци у наставном листићу „Мачак у чизмама“ повезани су са догађајима и ликовима из
бајке и на тај начин је ова наставна јединица интегрисана у тематску наставу. У наставном листићу,
информације су им дате у различитим формама, кроз текст, дијаграм и слику, тако да су ученици
решавали задатке на функционалан начин. Повратну информацију о тачности решења задатка давали су
нам картончићима у боји.

Слика 2. Приказ дела наставног листића „Мачак у чизмама“ из математике
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Трећег дана, на часу српског језика реализована је наставна јединица „Правимо сопствену бајку“. Ученице
шестог разреда, кроз презентацију „Како настају књиге“, упознале су ученике са процесом настанка књиге
и основним занимањима која су неопходна за тај процес (ученици су сазнали који су то послови
издавачке куће, које издавачке куће постоје код нас, чиме се бави писац, чиме лектор, а чиме
илустратор). На појединим књигама из библиотеке, ученици су уочавали места на којима се налазе имена
издавачких кућа, писаца, илустратора и лектора. Након тога добили су улогу писца и задатак да напишу
своју бајку. На часу природе и друштва „Наше знамените личности“ реализована је програмирана настава
с линеарним програмом, што је омогућило сваком ученику да ради својим темпом у зависности од својих
способности и предзнања. За ову наставну јединицу важно је усвајање и проширивање знања ученика о
нашим знаменитим личностима, па су у чланцима програмираног материјала дате информације, текст и
слике, као и задаци који их подстичу да анализују, повезују и објашњавају како би што боље усвојили
садржаје. Ученици су морали да повезују текст и слику како би дошли до одговора, да издвоје битно. То је
теже од репродукције, јер захтева извесну мисаону прераду. Тиме се подстиче учениково логичко
мишљење (Вилотијевић, Дидактика 3, 291 стр.). У уводном делу часа читали смо одломке из књиге
„Приче из детињства великих“ Милутина Тасића, а ученици су погађали о којој знаменитој личности је
реч. Након тога самостално су радили на програмираном материјалу Наше знамените личности, који је
био подељен на четири чланка и учили о Вуку Караџићу, Јовану Јовановићу Змају, Николи Тесли и
Михаилу Петровићу Аласу. Ова наставна јединица интегрисана је у тематску наставу повезивањем живота
и дела Вука Караџића са браћом Грим.
Четвртог дана тематске наставе, ученици су на часу српског језика читали своје бајке и анализирали их
примењујући стечена знања о одликама бајке (како бајка почиње, стварни и нестварни ликови, бројеви,
борба добра и зла). Након тога, ученици су издвојили четири тематске целине своје бајке и именовали
их. На часовима ликовног, ученици су се преко презентације „Илустрација“ упознали са илустрацијама,
њиховом улогом и врстом. Након тога, стечена знања о илустрацији применили су илуструјући своје бајке
по издвојеним тематским целинама, а затим су их анализирали на одељењској изложби.
Након реализованих часова, прегледали смо бајке и обрадили илустрације, а потом изабрали дванаест
најбољих бајки и илустрација за штампано издање. Најбоље бајке бирали смо на основу два критеријума:
одлике бајке и њихова оригиналност, тј. маштовитост. Све бајке и илустрације нашле су се у електронском
издању на школском сајту и блогу библиотеке. Све активности тематске наставе биле су представљене на
школском сајту, блогу библиотеке и школском часопису (текстови, фотографије, видео записи, радови
ученика).
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Слика 3. Насловна страна књиге „У свету бајки“

Фаза евалуације
Евалуација тематске наставе урађена је кроз промоцију књиге “У свету бајки”. Промоција књиге одржана
је као јавни час српског језика, у свечаној сали наше школе, пред друговима, родитељима и наставницима
школе. По унапред припремљеним питањима, разговор су водиле ученице из новинарске секције.
Разговор са ученицима можемо поделити на две области или две технике рада:



интервју (Како им је било на часовима? Како су се осећали? Шта им је било забавно? Где им је
требала помоћ? Како су сарађивали у групи?...)
“усмена провера знања” (Питања су се односила на њихове бајке, а својим одговорима ученици су
показали колико су научили о одликама бајки и колико су применили научено.)

Сви ученици су добили дипломе зато што су били успешни писци и илустратори. Изабрали смо и “најбајку”, бајку која највише задовољила задате критеријуме.
Током евалуације видело се колико су ученици усвојили знања о одликама бајки, посебно су истакли
групни облик рада, асоцијацију и остале презентације које су се користиле у раду. Поједини ученици
причали су о томе шта им је било тешко и где су тражили нашу помоћ. На самој евалуацији и током
реализације наставе видели смо које су добробити за све.
Добробити за ученике: били су веома мотивисани и активни током тематске наставе, учили су да повезују
садржаје из различитих области, да сарађују у групи, вежбали су вештину самовредновања и испољили
своју креативност у писању и илустровању бајки, повећао се број читача у одељењу, а њихова књига на
полицама библиотеке подстакла је и друге ученике на читање.
Чланови новинарске секције су стекли нова знања, вештине презентовања нових
друговима из школе и вештине јавног наступа.

садржаја својим

Добробити за наставнике: присуством на часовима тематске наставе и промоцији књиге стекли су нова
искуства и нове идеје за даљи рад које су разменили са нама.

Школска

б и б л и о т е к а 2 1 | 61

Добробити за родитеље: кроз рад ученика током тематске наставе и на промоцији књиге, увидели су
њихова знања и вештине, којима су овладали током тематске наставе. На овај начин је унапређена и
сарадња између родитеља и школе.
Добробити за реализаторе: драгоцено искуство за даље унапређивање образовно-васпитног процеса и
сопственог рада.
Закључна разматрања
Питање целовитости наставе је веома важно у образовно-васпитном процесу и односи се на наставне
садржаје и методе, на циљеве који се тичу развоја целовите личности ученика и на развој специфичних
компетенција и способности ученика да креативно примењују знања у решавању животних проблема
(Шефер, 2004). У данашњем мноштву информација, потребно је оспособити ученике да траже битне
информације, да их издвајају, повезују и примењују. У овом раду ми смо груписали садржаје из
различитих наставних предмета око једне теме, а то је бајка, и на тај начин омогућили ученицима да
повезују и примењују сазнања из различитих школских дисциплина. Тематска настава је била занимљива
и подстицајна за ученике, јер смо користили презентације у одређеним фазама наставе, различите
облике рада и врсте наставе, а акценат ставили на активности ученика. Током тематске наставе, поред
усвајања, повезивања и примене знања, ученици су развијали социјалне вештине, кооперативност,
самосталност у раду, вештину самопроцењивања, креативност, јавни наступ итд. Сам процес учења на
часовима тематске наставе, резултати тематске наставе и процес евалуације утицали су на развој
целовите личности ученика. Ученици су уживали у овом процесу учења и, након завршене тематске
наставе, тражили су да поново уче на „другачији“ и њима занимљив начин.
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Јелена Трошић70
ОШ “Франце Прешерн“ Београд

Савремени песници за децу – лектира за други разред

Сажетак: У угодном простору библиотеке, организованом за рад у групама, окружени
књигама и адекватним паноима, ученици другог разреда обрађују лектиру. Уместо
класичног, фронталног предавања, ученици гледају пауер поинт презентацију препуна
фотографија, а уместо читања поезије, ученици је слушају песме савремених песника за
децу које пева дечји хор „Колибри“, па тако песме повезују са ауторима који се обрађују на
часу. На тај начин ствара се емотивна клима погодна за дечју инспирацију и деца на врло
лак и прихватљив начин упознају поетско стваралаштво три савремена песника: Душка
Радовића, Љубивоја Ршумовића и Драгана Лукића. Након тога учење се наставља кроз игру
„магична коцка“, а онда се знање утврђује попуњавањем забавног наставног листића.
Кључне речи: лектира, савремена поезија за децу, библиотека, музика, игра

Да школски библиотекар није анонимни статиста у школи показују бројни примери из праксе! У условима
савремене науке и технологије, у времену када је доступност информација веома велика и када су
ученици најмлађег узраста информатички писмени, улога, циљ и значај библиотекара свакако су велики и
изузетно важни. Данас школски библиотекар треба да представља спону између ученика и наставника,
али и спону између ученика и књига, и то на начин који ће свима бити подједнако интересантан,
едукативан и забаван.
Пример обраде школске лектире за други разред „Савремени песници за децу“ показује да школска
библиотека може заменити класичну учионицу и да се један обичан школски час може обрадити на
необичан начин. Оно што представља главни предуслов за добру реализацију било ког посла јесте
постојање добре комуникације међу свим актерима, тј. учесницима у пројекту. Заједничка жеља
учитељица другог разреда и школског библиотекара била је да се ученицима приближи школска лектира,
да стекну навику доласка у библиотеку, навику читања, да усвоје градиво на један лакши, лепши и
занимљивији начин. Осмишљен је час, уређени су панои у школској библиотеци, направљена је изложба
књига и урађене су пауер поинт презентације. Задатак учитељица био је да информишу ученике да ће час
лектире имати у школској библиотеци, а носилац свих осталих активности био је школски библиотекар.
Пре осмишљавања самог часа дефинисани су циљеви оваквог облика рада:
70

jelenatrosic@yahoo.com
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Упознавање ученика другог разреда са савременим дечјим писцима
Развијање интересовања ученика за дечју поезију и музику; повезивање познатог са непознатим
Развијање интересовања за читање лектире и формирање навике служења књигом и
библиотеком
Формирање естетских ставова и усвајање система вредности.

Да би се ови циљеви остварили били су неопходни следећи кораци:










Припрема библиотечког простора (читаонице) за рад у групама
Уређење адекватног паноа у школској библиотеци са упечатљивим насловом (наш је био У песму
зарони)
Организовање изложбе књига (збирке песника који се обрађују и антологије у којима су песме
ових песника, како би ученици могли да праве разлику између те две врсте књига и лакше
савладају нови појам)
Договор са учитељицама о томе који ће се песници обрађивати на часу (Душко Радовић, Драган
Лукић и Љубивоје Ршумовић, а Добрица Ерић је поменут, јер је планом и програмом предвиђено
да се он посебно обрађује у оквиру лектире)
Израда пауер поинт презентација
Избор музике која ће се користити на часу
Израда наставних листића и осмишљавање едукативне игре.

Организација часа
Наставна jединица: Упознавање са савременим песницима за децу (Душко Радовић, Драган Лукић,
Љубивоје Ршумовић)
Разред: други (2-1, 2-2, 2-3)
Васпитни циљ: Развијање интересовања за дечју поезију и музику
Образовни циљ: Упознавање с поезијом савремених дечјих писаца
Васпитно-образовни задаци: Развијање интересовања за читање књига домаће лектире и формирање
навика служења књигом и библиотеком
Тип часа: Упознавање с писцима за децу, лектира
Методе рада: Метода демонстрације, текстуална метода
Облици рада: Фронтални, групни, индивидуални
Наставна средства: књиге (изложба), Интернет, едукативна коцка, наставни листићи, компјутер, пројектор
Корелација: Српски језик, Музичка култура,
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Реализатор: Јелена Трошић, школски библиотекар
Ток часа
Учитељ доводи ученике у библиотеку, у којој је приређена изложба књига обавезне школске лектире за 2.
разред.
У уводном делу часа библиотекар води разговор са ученицима о томе шта је то лектира, да ли више воле
да читају лектиру или књиге по слободном избору (уз образложење), о томе које су књиге читали у 1.
разреду, шта им се највише допало и због чега. Након тога најављује циљ часа и показује им изложене
књиге. Библиотекар наглашава да осим ове обавезне школске лектире има још много вредних и лепих
књига које би било добро прочитати. Уједно наговештава могућност такмичења с паралелним
одељењима - ко ће прочитати више књига.
Након тога се прелази на појединачно представљање песника из књиге „Савремена поезија за децу“.
(Ученици су распоређени у три групе.)
Представљамо им:
*Душка Радовића (презентација)
*Љубивоја Ршумовића (презентација)
*Драгана Лукића (презентација).
У презентацијама се налазе песме које је обрадио дечји хор „Колибри“. Музика децу инспирише и
она се спонтано придружују певачу и постају његова разиграна пратња. Музика подстиче жељу за
радосним откривањем нових песама аутора које им представљамо. На тај начин, служећи се постојећим
знањем, ученици повезују познате дечије песме са њиховим ауторима.
С обзиром на то да ће ученици посебно обрађивати поезију Добрице Ерића, само их укратко
обавештавамо да је и он савремени песник за децу и говоримо неке његове препознатљиве стихове
напамет.
Оваквом организацијом постижемо да:
-

деца спонтано осећају ритам у поезији и музици,
на једном месту слушају музику и говоре стихове,
на прихватљив начин, у игри и песми, упознају поетско стваралаштво три (четири) савремена
песника
се музиком и писаном речју створи емотивна клима, погодна за дечју инспирацију у изражајном
рецитовању.

Након презентације у којој је дата „обрада“ лектире, ученици добијају задатке за рад у групама:
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1) Магична коцка

Слика 1 и 2.

Рад у групи

На свакој страни коцке налазе се подаци о писцу којег смо обрађивали и његове песме. Задатак сваке
групе је да укратко представи свог писца, да отпева неку његову песму која није представљена у
презентацији (списак песама постоји на коцки). Циљ ове игре јесте да деца кроз игру и такмичење понове
оно што су у току часа научила, а да их све то не збуњује и не оптерећује.
2)

Игра бројева и слова

Игром слова и бројева треба да заинтересујемо ученике да открију име и презиме писца коме је посвећен
час и његово дело (песму), јер деца воле такмичење и игру.

Прва група
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Друга група
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Трећа група
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У завршном делу часа сваки ученик добија наставни листић који треба да представља еваулацију:
1. Допуните имена/презимена савременим дечјим песницима
М __ __ Ч __ __ __ ТЕШИЋ
ДЕСАНКА М __ __ __ __ __ __ __ __ __
ДУШКО Р__ __ __ __ __ __
Д __ __ __ __ __ ЛУКИЋ
ДОБРИЦА Е__ __ __
Љ__ __ __ __ __ __ __ РШУМОВИЋ
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2. Сваком књижевнику његово дело:
На левој страни налазе се имена писаца, а на десној испретурани наслови његових дела. Нађи
одговарајуће наслове и упиши их:
Добрица Ерић

Ау, што је школа згодна

Душко Радовић

Вашар у Тополи

Драган Лукић

Страшан лав

Љубивоје Ршумовић

Шапутање

3. Пронађи

МОМЧИЛО ТЕШИЋ (обоји црвено), ПОЕЗИЈА (обој зелено), ДОБРИЦА ЕРИЋ (обоји црвено), СТИХ (обоји
зелено), СТРОФА (обој зелено), МОШО ОДАЛОВИЋ (обоји црвено)
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4. Реши укрштеницу
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Супротно значење од ЛОШ
Увећано значење речи УЛИЦА
У називу је песме Љубивоја Ршумовића „Ау, што је __________ згодна“
Име познатог Дечијег хора који је препевао песме савремених дечјих писаца
Реченице у којима су дата обавештења о неким догађајима и након које стоји тачка
Умањено значење речи РУКА
Прво слово азбуке
Љубивоје Ршумовић је рекао: „ _______ су народ посебан!“
Умањено значење речи ОЛОВКА
Песма Драгана Лукића зове се „Ивин ___„
Умањено значење речи ИГРАЧКА
Презиме писца Бранка који је написао песму „Болесник на три спрата“

Организацијом часа на овакав начин задовољни су пре свега ученици, јер на забаван начин стичу нова
знања. Атмосфера није „уштогљена“ као на класичном часу, ученици су окружени музиком и књигама, па
самим тим лакше уче и лектиру и нове појмове. У прилог овој чињеници говори и искуство са одржаних
часова: у току евалуације, када је требало да понове оно што су научили, ученици нису набрајали песме
савремених песника већ су их певали.
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Овакав вид наставе пробудио је радозналост код ученика, јер су тражили имена аутора неких других
дечјих песника чије песме радо певају (нпр. заједнички смо, у току часа, открили да је аутор песме
„Разболе се лисица“ Момчило Тешић). Најважније је то што су се ученици, решавајући занимљиве и
необичне задатке, забављали, уживали, али и учили, што потврђује чињеница да су све групе успешно
решиле задатке и наставне листиће. Још један од доказа да је ученицима пријао овакав вид рада,
промена окружења и креативни хаос, јесте чињеница да су приликом доласка у библиотеку да позајме
нову лектиру (Поезија Добрице Ерића) показали интересовање да се и тај час обради у школској
библиотеци!
Организацијом часа на овакав начин задовољни су и учитељи и школски библиотекар, јер је остварен
постављени циљ: деца су упозната са савременим песницима за децу, повезани су различити наставни
садржаји и сви су подједнако уживали у пријатној атмосфери, окружени музиком и књигама.

Извори









Пешаковић, Бранислава и Милка Тодосијевић. Упутство за рад школских библиотекара –
медијатекара: оријентациони програм за II и IV разред. Београд: Завод за унапређивање
васпитања и образовања града Београда, 1986.
Душко Радовић: Београде, добро јутро, видео запис,
http://www.youtube.com/watch?v=2GIc853lxDM
Душко Радовић: Кад је био мрак, видео запис, http://www.youtube.com/watch?v=bV5yoR1oXKM
Драган Лаковић: Здравица (Све што лети), видео запис, Марија Драшковић
http://www.youtube.com/watch?v=3NDXNnByArY
Драган Лаковић, Кад је био мрак, видео запис, http://www.youtube.com/watch?v=0Tjw3GVg_5Y
Ивин воз – Драган Лаковић (са текстом), видео запис,
http://www.youtube.com/watch?v=gPTyiHkpuFM
Смеха деци, Драган Лукић, видео запис, http://www.youtube.com/watch?v=ExUo_WHM0LU
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Силвана Јовић71
ОШ „Коста Абрашевић” Ресник, Београд
silvy.ni@yahoo.com

Поштењем до знања - Знање није баук

Сажетак: Свако кога занима српски језик у основној школи наћи ће интересантне текстове
на сајту „Знање није баук”. Анализе књижевних дела, објашњења граматичке норме,
ученичке текстове, препоруке за читање, разни савети и занимљивости део су сајта, једног
међу првима насталих на интернету који се баве овом темом. Поред тога, заинтересовани
ће се сетити етике везане за преузимање текстова са интернета и размислиће о
(не)поштовању уложеног рада и времена у постављање материјала на сајтове чији их
садржај занима.
Кључне речи: знање, Српски језик, основна школа, етика, морал, ауторска права, интернет

Задатак просветних радника је, између осталог, и проналажење начина да наставни процес буде што
ефикаснији и сврсисходнији. Један од основних разлога за настајање сајта „Знање није баук” налази се у
техничким (не)условима у школи. С друге стране, ново доба, доба информација, довело је до тога да су
ученици бржи у идејама, али спорији у писању, па се појавила потреба за местом у коме ће се налазити
све незаписано и недовршено на часовима. Сведоци смо да је крилатица „време је новац“ присутнија
сада него раније. Нажалост, управо се у том трагању за временом оно и изгубило.
Почело је неосетно, сада већ давног јануара 2009. године: неколико чланака из књижевности, неколико
из граматике, а онда је првобитни блог прерастао у њих девет:
1.
2.
3.
4.
5.

Граматика,
Књижевност,
Правопис,
Развој српског језика,
Језичка култура.

Уз обавезни месечни план и програм, ученичке идеје биле су везане и за постављање материјала везаних
за часове додатне наставе (6), припремне наставе (7) и одељењске заједнице (8). Моји ученици и ја смо
посебно поносни на блог „Препорука за читање” (9). Броји преко 250 препорука занимљивих дела дечје
књижевности, иако је настао последњи. Тако је настао блог намењен настави српског језика у основној
школи - „Знање није баук”.
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Као зачетник првобитне идеје, у почетку сам имала дилему. Знала сам да ће садржај насталих блогова,
поготово блога „Књижевност”, омогућити ученицима других школа да прибегну непопуларном средству
међу наставницима: копи пејст техници. Јасно је да ова могућност никако не налази своје место у етици.
Размишљала сам како да код тих ученика предупредим евентуално непоштовање ауторских права.
Међутим, лако је уочити да материјала везаног за овај предмет тада није било много на интернету. С
друге стране, сви наставници који се труде да буду у току са новинама овог доба, просто морају знати чега
има у безграничном интернет простору. Самим тим, они би препознали донете домаће задатке и слично,
а искористили би и прилику да дају упутства ученицима како треба да се понашају приликом коришћења
материјала са интернета.
На сајту „Знање није баук” материјал прикупљан годинама нашао је своје место. Речено рачунарском
терминологијом, броји више од 3.04 ГБ (без слика), што чини преко 1.200 фолдера у којима је смештено
преко 2.500 фајлова.
Очигледно је да није било места дилеми што се тиче потребе за оваквим садржајем. Блогови су везани за
план и програм српског језика у основним школама и самим тим су потребни бројним корисницима. Ако
се закључак доноси на основу броја прегледа, на пример, за 2012. годину, овакав садржај је и те како
потребан: Знање није баук – 131 277 прегледа; Књижевност – 1 095 738 прегледа; Граматика – 605 454
прегледа.
Настајање овог сајта је у потпуности остварило мој циљ, који је и циљ добре већине просветних радника –
квалитетнији наставни процес.
Остварени су и бројни посебни циљеви настанка блогова, а неки од њих су:
-

Коришћење материјала са једног места;
Проналажење материјала у складу са планом и програмом;
Потпуније савладавање предвиђеног градива;
Бржи наставни процес;
Благовремена упућеност у предвиђене садржаје;
Повезивање корисног и забавног;
Неговање дигиталне писмености...

Блогови су намењени првенствено ученицима са којима делим школски део својих дана и њиховим
родитељима. Што се тиче родитеља, упућенији су у обавезе своје деце па самим тим квалитетније
помажу својој деци у савладавању садржаја овог предмета. Број посетилаца недвосмислено говори да су
блогови нашли пут и до многих ученика других основних школа у Србији. Неретки су коментари и
средњошколаца и студената којима је постављени материјал помогао да реше неку своју дилему. Бројни
коментари (усмени и писани) сведоче да су међу посетиоцима често и моје колеге. Статистичким
прегледом уочљиво је да постоје бројни заинтересовани и ван граница Србије.
Моји ученици и ја носиоци смо активности на блогу, а неретки су случајеви и помоћника са стране.
Наравно, помоћ и добра воља свих заинтересованих нам је увек добродошла. Након рађања идеје полако
је почело постављање материјала и анимирање ученика. Ученици су се укључивали радом на задацима,
што је проширено њиховим коментарима и предлозима, у чему је и те како истакнута улога електронске
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преписке. Ученички радови су се низали, блогови су били све богатији садржајем. За све спроведене
активности које су сталне (осим у време распуста) постоје повратне информације, што омогућава још
успешнији рад на блоговима и рад на часовима.
Ефекти су се врло брзо видели, а уложени труд је награђен плодом. Брзо сам уочила да су се навике мојих
ученика промениле, а постигли смо и виши степен интерактивности, иако се не можемо још увек
похвалити техничкким условима на часовима. Ученици се благовремено припремају за часове, а
евидентнија је и потпунија савладаност предвиђеног градива. Освојили смо време које смо некако
изгубили на часовима. Ученицима је омогућено вежбање и припремање за предстојеће провере. С друге
стране, повратне информације (ученици – родитељи – наставник) нису изостале, па је та веза корисног и
забавног наишла на велики одзив. Захваљујући овом средству, постигнут је виши ниво иформационе
писмености, који се огледа најпре у савладаној вештини издвајања кључних речи, што представља један
од императива времена у коме живимо. Притом, ученици се упознају с разноврсним дигиталним
алатима. Један од најважнијих исхода, ако не и најважнији, јесте то што су родитељи старатељи више
упућени у рад своје деце на часовима српског језика. Самим тим су породице ученика постале активнији и
равноправнији партнери у наставном процесу.
Добробити су бројне и видљиве, посебно код ученика са којима радим. Постали су заинтересованији за
свакодневни рад, активнији у коришћењу постављеног материјала и сигурнији у себе, што доприноси
квалитетнијим часовима и трајнијем знању ученика. Не постоји начин да се измере добробити, али смо
ми засад задовољни својим мишљењем о садржају сајта, а значе нам и коментари других, било да су
усмени, било да су писани. Писаних је доста, а неки од њих нам дају вољу да још упорније радимо:
-

Ја идем на факултет па ми је ово јако помогло да отклоним неке недоумице.
Дуго сам тражила анализу песме „Чудесни свитац”, и сада када сам је коначно нашлаааа... Хвала
Вам за труд 
Сада знам да ништа не знам 
extra 
Blog je odličan! Svaka čast!

Имплементација и одрживост предузетих активности садржане су у четири речи:
-

Трајност;
Прилагодљивост;
Доступност;
Богатство.

Активности су тако осмишљене да најпре својим садржајем омогућују сопствену одрживост, што је
вероватно највећа вредност овог сајта, а он сам по себи показује да је неминовна веза између школских
активности и активности у којима се користи интернет, што је и препорука и императив на основу личног
искуства.
Непобитна је чињеница да је маркетинг незаобилазан на интернету исто као и у другим животним
сферама. Представљање садржаја кренуло је усменим путем, ученицима на часовима, а преко њих и
њиховим породицама. Поред мене, и други заинтересовани су ускоро почели да промовишу блогове на
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друштвеним мрежама (Твитер, Фејсбук и Линкедин). Из котираности у претраживачима, очигледно је да
су и садржаји популарисали сами себе.
Почетни мотив за активности који се налазио у недостатку техничких услова у школи у којој пола дана
проводимо моји ученици и ја представља далеку прошлост. Сада смо сведоци промена и предности које
се огледају на различите начине:
-

Ученици су се брзо навикли на употребу блогова о чему сведоче готово свакодневне повратне
информације;
Ученици се благовремено припремају за часове, што је посебно од користи ученицима осмог
разреда;
Задовољство родитеља због могућности праћења рада свог детета итд.

Конкретних пропуста нема, али би се могло говорити о неким могућностима као што су:
-

Избор друге платформе ради вишег нивоа интерактивности,
Свођење злоупотребе садржаја на подношљиви минимум.

Други наведени пропуст је уједно и једна од окосница овог рада.
Дигитална култура је спој речи који је у врху обавезног понашања данас и свуда. Обично се говори о
дигиталној писмености, мада се пажња све више посвећује управо култури понашања у дигиталном свету,
што је у тесној спрези са ауторским правима. Мана актуелних блогерских алата је у томе што углавном не
омогућују формат блога који ће контролисати преузимање или бар навођење извора, а посебно што
немају могућност Риблог, која на Вордпресу постоји за разлику од Блогера, на пример.
Има много примера преузимања садржаја са сајта „Знање није баук”, који и јесте намењен употреби код
што већег броја корисника. У том преузимању се као мањи проблем показује ненавођење извора, упркос
литератури која је саставни део сајта или наведеним изворима у оквиру самих чланака. Нажалост, неки
корисници сајта не презају од тога да преправљају текстове не водећи рачуна о уложеном труду аутора
који је уобличио текстове. Ружна је појава да се убацују подаци који нису тачни или да се дописује текст
„шишаном“ латиницом у ћириличним текстовима. Тужно је што постоје они који не могу самостално
уочити да је људски поштовати нечији уложени труд и потрошено време. Поготово када је то време
утрошено како би се садржај и изглед текстова, уз навођење извора, подигао на што виши ниво
квалитета.
Образовање и васпитање би требало да буду интерес и императив сваке особе, а не само запослених у
просвети. Етика и морал нису само појмови о чијем се значењу учи у школи, већ су то појмови који би
требало да буду укорењени у понашање сваког од нас.
Или то није тако?!
Било како било, моји ученици и ја смо осмислили нови сајт. Требало нам је времена да пренесемо
постојећи садржај. Трудимо се да га обогатимо новим текстовима. Биће нам драго да нам својим
саветима, коментарима и текстовима помогнете да садржај сајта буде још богатији: Знање није баук.
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Гордана Вујовић72
Бранка Радовановић73
Оливера Самарџић74
Основна школа “Свети Сава” Бачка Паланка

Онлајн Клуб читалаца

Сажетак: Идеја о оснивању клуба читалаца на интернету настала је у Основној школи
“Свети Сава” с циљем да се промовише љубав према књизи и писаној речи уопште.
Клуб функционише на два нивоа - у учионици и на блогу и представља спону између
ученика и наставника које повезује прочитана књига. Клуб ради под девизом Читати
значи мислити. Она се очитује највише у главној активности клува – у својеврсном
дугогодишњем заједничком дневнику читања на блогу. У ову активност укључују се
појединци преко својих наставника и учитеља и школског библиотекара који руководи
акцијом. Састоји се у читању понуђених књига ван обавезне школске лектире,
укључивање у дискусије и коментаре покренуте на блогу. Рад ученика прате
наставници који су представили књиге и поставили задатке и вреднују их виртуелним
беџевима на четири нивоа. Сваки ученик има отворену страницу где прати своје
напредовање.
Кључне речи: онлајн, клуб, читаоница, читати значи мислити, ствараоница,
маштаоница, коментари, беџеви, књига

1. Генеза
Идеја је настала 2010. године као онлајн верзија некадашњег Клуба читалаца, слободне активности у
библиотеци настале након распада некадашње Читалачке значке. Активност је замишљена као понуда
листе препоручених књига школске библиотеке коју би ученици читали, а затим се окупљали и на
часовима или радионицама разговарали о њима, решавали одређене задатке или се бавили
стваралачким активностима у вези са прочитаним књигама. Овај клуб никада није заживео, јер је све теже
пронаћи термин за физичке сусрете младих читалаца пошто је таквих све мање. Зато су прве године
библиотекар Славица Јурић и наставница српског језика Ксенија Суђић из наше школе са још две
наставнице из других школа започеле постављање материјала на блогу на које су ученици одговарали. Те
године укључило се четрдесетак ученика из две школе, што је кулминирало завршном свечаношћу књиге
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у нашој школи. Наредне године Клуб није радио, да бисмо у школској 2012 13. укључили неколико
наставника српског језика и половину учитеља школе. Сви наставници су учествовали у постављању
ресурса и укључило се стотинак читалаца. Планирамо даљи развој и богаћење идеје пројекта из године у
годину, а на основу предлога ученика и наставника који у пројекту учествују.
У пројекат су укључени: Ксенија Суђић, Гордана Вујовић, наставнице српског језика, учитељице Оливера
Самарџић, Бранка Радовановић, Драгана Менчик, Дивна Голић-Терек, Анкица Дамјанов, Тања Кнежевић,
Марија Јовићевић, Јасмина Васојевић, Светлана Чулић, док је координатор пројекта Славица Јурић,
библиотекар.
Клуб читалаца функционише:
1. онлајн - на блогу, као месту где се о књигама пише, размишља и поводом њих ствара, дискутује,
учи и извештава о ономе што се догађа уживо;
2. уживо – кроз различите активности, тзв. светковине књиге, у којима ученици славе књигу, читање,
критичко и стваралачко мишљење.
Као и сваки клуб, и наш клуб има правила о томе како се постаје члан, како се пишу коментари, каква
награда следи за уложени труд, и та правила постављена су на почетку блога. Сваке године наставници
бирају листу препоручених књига и постављају описе у четири узрасне групе (категорије блога).
Замислили смо да наставници у телу блога постављају основне информације о књигама и истраживачке
задатке, који никако не смеју бити класични одговори на питања налик онима на часу којима се
проверава да ли су ученици прочитали лектиру. Задаци морају бити функционални и креативни,
подстицајни за развој критичког мишљење и изналажење реативних решења. Ученици своје одговоре и
друге резултате (текстове, цртеже, линкове до рада или нечег што су истражили) постављају у
коментарима. Наставници редовно прегледају и дају повратне информације у коментарима. С радом на
блогу и начином постављања коментара ученици се упознају на часовима у библиотеци, а родитељи на
родитељским састанцима кад се тражи и сагласност за јавно коментарисање, односно постављање
радова ученика на интернету. Током године различитим активностима уживо чланови Клуба обележавају
празнике књиге, а на крају школске године или почетком године осмишљава се завршна свечаност Клуба,
на којој најбољи читаоци бивају похваљени и награђени. Они мотивишу нове, потенцијалне чланове
Клуба.
2. Општи и посебни циљеви
Општи циљ пројекта јесте обједињавање свих тежњи и активности за побољшање читалачке и
функционалне писмености на начин који се базира на неговању стваралаштва и развоју критичког
мишљења, а не на квантитету и популизму.
Посебни циљеви су:
-

побољшање читалачких интересовања и естетских мерила;
развијање критичког мишљења и апстрактног мишљења;
развијање функционалне и дигиталне писмености;
неговање љубави према књизи и читању обележавањем празника књиге и организовањем
читалачких свечаности;
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јачање мотивације за читање и интелектуалне радње;
освешћивање ширине знања која стичемо читањем;
богаћење речника;
развијање културе комуникације.

3. Фазе пројекта
Онлајн Клуб читалаца омогућава: предлагање књига за читање, размену мишљења о прочитаним
књигама, покретање тема за дискусију инспирисаних прочитаним књигама, гласања за најбољу књигу и
друге онлајн активности које промовишу читање, критичко мишљење и негују стваралаштво ученика и
наставника.
Прва фаза рада на пројекту била је договор о правилима о томе шта и како писати, подела посла и избор
књига. У избору књига учествовали су сви наставници. Листа се стално мења и допуњује књигама које
постоје у школској библиотеци. Постављају се кратки прикази књига, истраживачки задаци и налози за
стваралачке активности на блогу.
Друга фаза је упознавање ученика с радом Клуба читалаца и начином постављања одговора и других
резултата рада у коментарима блога. То смо урадили у библиотеци, где имамо довољно рачунара да
ученици могу приступити блогу и упознати се с правилима како постати члан, шта и како писати. Као
додатак детаљном и јасном упутству, позив ученицима је и духовита анимација Укључи се, не чекај; не
дај да књиге поједе црв, која позива ученике да се укључе у Клуб читалаца.
Преглед, праћење и евалуација ученичких активности, те давање повратних информација и додела
виртуелних беџева одвијају се континуирано. Ове године увели смо беџеве на три нивоа. Замишљено је
да наставник прати читаоце у вези са задацима које је он поставио. У зависности од тога какав је квалитет
одговора на задатак, ученик добија одређен беџ у виртуелну свеску.
Да бисмо унапредили рад, спроводимо истраживања међу ученицима и родитељима о различитим
темама, о феномену читања, о одређеној литератури, сређујемо резултате и приказујемо их на блогу.
Ради даљег побољшања рада Клуба, анкетирамо ученике о утисцима, жељама и потребама.
Током године обележавамо празнике књига, језика и писма организованим активностима:
Ствараоница Није писмен само ко читати зна него онај ко о томе приде и размишља - осмишљавање
оригиналног логоа и преношење искуства новим члановима путем вршњачког учења на Међународни
дан писмености (септембар);
-

Европски дан језика (септембар);
Главни јунак једне књиге дошао ми да се жали - парада књига у месецу књиге заједно са Дечијим
савезом (октобар), у оквиру обележавања Дечије недеље;
Читаоница – маштаоница - читање најлепших делова књига најмлађим ученицима (децембар);
Смотра песничког стваралаштва на Светски дан поезије (март);
Радионица за чланове Клуба на Дан матерњег језика (фебруар);
Вашар књига – размена књига са духовитим и провокативним рекламама на Светски дан књига
(април);
Обуци књигу – ствараоница за Дан школе (мај)

Школска

б и б л и о т е к а 2 1 | 78

- Светковина књига – радионица на крају школске године (јун)
Крај школске године обележавамо завршном светковином читања са уручивањем похвала свима и
награда најбољима.
4. Праћење и вредновање
Напредовање сваког ученика води се на посебној страници као његов дневник напретка у читању.
Учитељи и наставници прате коментаре ученика, уређују их, усмеравају и процењују. За своје активности у
Клубу читалаца ученици не добијају оцене него беџеве. Кад прикупе довољан број беџева, следи и оцена
у дневнику. Сваки беџ има своје значење и носи одређен број бодова.
Жути беџ Шта да вам причам – ја читам добијају ученици за сваки
одговор на најједноставније захтеве уз књигу - када препричавају,
описују, памте најважније и поједине детаље и способни су да их
пренесу и уобличе на језички прихватљив начин. Вредност беџа је 1
бод, јер су то интелектуалне радње којима ученици показују да су
прочитали и запамтили прочитано.

Плави беџ Читам и размишљам добијају ученици који решавају
проблемске задатке, задатке у форми образовних игара и показују да
умеју дубље да размишљају о књизи, да се децентрирају, да имају
сопствени став и избор, удубљују се, показују емпатију… Вредност овог
беџа је 2 бода, јер задаци захтевају сложеније мисаоне процесе:
анализу, синтезу, тумачења, предвиђања, карактерисања, разумевање
и решавање проблема.
Зелени беџ Читам, мислим, стварам добијају ученици који имају
сопствено оригинално решење за постављени задатак, нпр. они који
напишу своју верзију садржаја из књиге, осмисле свој дијалог,
илустрацију итд; ученици који имају осебујан стилски израз било о
чему да говоре. Овај беџ добијају и за све стваралачке активности у
оквиру Клуба читалаца - за радионице, параде, прославе у којима
активно учествују. Вредност беџа је 3 бода, јер ученици и читају и
памте, упуштају се у различите интелектуалне радње којима показују
своје критичко мишљење и показују своје таленте у стваралачким
активностима.
Црвени беџ Читам и препоручујем добијају ученици који се укључе
на странице да препоруче књигу које нема на списку и то учине
језички исправно, смислено и аргументовано, а избор књиге за
препоруку
задовољава
елементарне
књижевно-уметничке
критеријуме, тј. да није шунд. Овај беџ добијају и ученици који се
укључе у акцију читања најмлађима, ако избор онога што ће читати
направе сами или уз мању помоћ наставника. Вредност овог бонус
беџа је 5 бодова, јер ученици који се упусте у ове активности показују
велику меру самосталности у избору, лични укус, емпатију и
пожртвованост за млађе, те склоност ка социјалним активностима.
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5. Очекивани резултати и исходи за све учеснике
Директни корисници су ученици распоређени у четири узрасне групе: први и други, трећи и четврти, пети
и шести и седми и осми разред. Очекујемо да ће активним учешћем у Клубу ученици:
-

повећати информатичку писменост функционално спојену са језичком;
развијати критичко мишљење одговарањем на проблемска питања која су дата у виду задатака уз
књиге;
- препознавати властите таленте и развијати стваралаштво кроз задатке који подстичу оригинална
решења и различите стваралачке изразе (различите жанрове, ликовни израз, литерарни, звучни
записи итд.)
Наставници српског језика и учитељи припремају и прате коментаре, истражују, читају и приказују стручну
литературу разним веб алатима. Имају прилику да се усавршавају путем упутстава за писање различитих
форми писаних састава (извештаја, опсервација и рефлексија, есеја, студија случаја, записника и др.).
Родитељи се на на родитељским састанцима упознају са начином рада. Они који се заинтересовани имају
прилику да се укључе у акционо истраживање и упознају са резултатима.
6. Анкетирање
На завршној свечаности окупило се преко четрдесет читалаца који су попуњавали анкету о даљем учешћу
и раду у Клубу читалаца. Резултати анкете служе као смернице наставницима да у наредном периоду
мењају или допуњавају активности и да их богате на основу добијених предлога. На основу тих резулата
смо:
-

увели страницу за вршњачке препоруке књига којих нема међу онима које су наставници
препоручили;
увели вредновање беџевима;
осмислили више активности уживо током године.

Графикон 1. Омиљени жанр
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Графикон 2. Подстицаји и мотивација

Графикон 3. Инспиративне врсте задатака

Графикон 4. Најтраженији облик књиге
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Графикон 5. Обележја

Графикон 4. Вршњачке акције

Након анкетирања дошли смо до следећих резултата:
1. Жанрови које ученици највише воле да читају јесу песме и научно-популарне књиге, нешто мање
бајке, док су приче, приповетке и романи, што је необично, при самом дну интересовања наших
ђака. Дневници су убедљиво најмање интересантни.
2. Убедљиву победу однела је штампана књига у односу на електронску и звучну. Остаје отворено
питање је ли томе разлог навика, непознато или заиста изграђен став.
3. Када заврше читање књиге, деца највише воле да је илуструју и насликају (и то велики број
испитаника), а затим и да сами након тога стварају саставе, песме и слично; мали број ученика
одлучио се за драматизацију књиге, истраживање неког проблема везаног за ту књигу или за квиз
после читања; за дописивање, измишљање нечег новог нико се није изјаснио.
4. Када је реч о наградама, највреднија је боља оцена из српског језика; мањи број ученика одлучио
се за похвалницу на крају године, док је јавно истицање њиховог имена мало интересантно, а
најмање похвала учитеља или наставника и добијање новог задатка уз књигу.
5. Скоро сви испитаници би желели да имају чланску карту Клуба читалаца.
6. Скоро две трећине ученика жели да чита млађим ђацима најзанимљивије и најузбудљивије
одломке из књига.
1. Омиљени дечји писац је Јован Јовановић Змај, а много мање гласова добили су Љубивоје
Ршумовић, Десанка Максимовић, Бранко Ћопић и Марк Твен.
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7. Проблеми на које смо наишли и како смо их превазилазили
Као и у сваком раду, и овде су се јавили одређени проблеми. Ученици су се укључивали, бирали књиге и
коментарисали их, а затим одустајали. Након анализе схватили смо да је врста задатака који се односе на
прочитану књигу један од разлога одустајања. Трудили смо се да смислимо једноставније и
интересантније задатке уз поједине књиге, па смо ученике који су одустајали упућивали на њих.
Други проблем са којим смо се сусрели јесте добар одзив, али слаб квалитет коментара. Решење овог
проблема је у проналажењу праве мере и начина да се ученици не демотивишу, али и да се задржи
квалитет захтева – осмислили смо додатни рад са таквим ученицима.
Како бисмо повећали бројност чланова и мотивисали ученике да не одустају, осмислили смо дипломе,
беџеве и друге видљиве награде за њихов ангажман.
8. Одрживост
Нови циклус почиње сваке школске године. Постојећи прикази књига и задаци проширују се на основу
предлога и жеља ученика у анкетама.
Отварање страница блога где би ученици препоручивали књиге које су прочитали, а нису на постојећим
списковима, омогућило би поштовање ученичких жеља и стварање вршњачке препоруке кроз добро
образложен текст. Осим текста, препорука подразумева формирање реклама, трејлера за књиге, постера
и слично. Временом би ученици и сами могли смислити подстицајне задатке за књиге и дела која су сами
прочитали.
У делу за наставничку литературу приказиваће се стручне књиге и чланци и водити расправа о појединим
темама. За наставнике се планирају и упутстава за писање различитих форми писаних састава (извештаја,
опсервација и рефлексија, есеја, студија случаја, записника и др), али они могу користити и ученицима
старијег узраста.
Пројекат се може проширити на више школа; може се пребацити на вики у којем би ученици уређивали
своје странице о одређеној теми.
9. Разлози да Клуб читалаца траје
-

Ученици на занимљив начин релативно лако савладавају задатке уз примену ИКТ.
Ученицима је дата могућност укључивања у активности које их занимају и инспиришу.
Ученицима је омогућена размена мишљења, идеја и ставова са вршњацима који имају слична
интересовања.
Ученици добијају добре оцене за добре резултате и поправљају постојеће оцене додатним
читалачким ангажманом.
Ученици учествују својим радовима у обележавању значајних датума и празника у школи.
Родитељи на основу резултата могу да планирају време својој деци и да их користе у васпитавању,
уз консултације са учитељима и наставницима.
Резултати пројекта могу се приказати на стручним скуповима.
Сати проведени на раду у пројекту наставницима се рачунају у сате стручног усавршавања на
нивоу установе, по детаљном гантограму који се води о пројекту.
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Јелена Бабић75
Зоран Башић76
XIII београдска гимназија

Културна манифестација Ноћ у библиотеци - нови концепт матурског славља

Сажетак: Пројекат реализован кроз манифестацију Ноћ у библиотеци, осмишљен је као
вид подршке наставним и ваннаставним активностима и њиховом јавном представљању,
прилагођеном околностима завршетка школске године. Матурантима је, поред
традиционалне прославе, којом се обележава крај гимназијског образовања, понуђен
алтернативни програм богатог садржаја, с намером да се и у том финалном сегменту
школовања успостави систем вредности и ревалоризује улога школе, културе и
образовања у животу младих. Успех манифестације и остварена добробит, сагледана у
контексту свих циљних група које су пројектом биле обухваћене, подстакле су развојно
планирање, имплементацију и одрживост свечаности.
Кључне речи: школска
креативност, тимски рад

библиотека,

матурско

славље,

интердисциплинарност,

Манифестација Ноћ у библиотеци, одржана у ноћи између 17. и 18. маја у XIII београдској гимназији,
настала је из потребе за редефинисањем модела слављења, које бива уприличено на крају школске
године. Традиционални начин обележавања завршетка средњошколског образовања готово да је
идентичан у школама по Србији, а подразумева забаве организоване испред или изван школских зграда,
којима присуствују матуранти, док неколико наставника бива задужено за завођење реда. Уколико се
избегну непријатни инциденти, ове прославе, обележене конвенционалношћу, пасивним и инертним
односом учесника, не разликују се од сличних окупљања, чија су обележја једино забава и квантитет.
Свечаност другачијег карактера развила се мотивисана жељом да се гимназијалцима понуди прослава
другачија од свега што су доживели за време четворогодишњег школовања и које ће се са задовољством
сећати. У бити идеја није оригинална, већ је инспирација за њу потекла од најаве једног француског
часописа77 да се на престижном факултету L'École normale supériure у Паризу одржава свечаност Ноћ са
Сартром, у трајању од касних вечерњих до раних јутарњих часова. Манифестација овог типа није прва
која је реализована на овом факултету, али је овога пута у средишту пажње професора и студената била
75
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„Ma nuit chez Sartre“ у: L'Histoire, бр. 385, Париз 2013, стр. 14
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фигура Жан Пол Сартра, а приређени разноврсни програм био је посвећен његовом филозофском и
књижевно-теоријском раду.
Подстакнута оригиналном идејом и примером добре праксе, настала је потреба да се и ученицима наше
Гимназије понуди слично конципиран садржај, који ће допринети да школу, али и школску библиотеку
сагледају у другачијем контексту, а да своје средњошколско образовање заврше обогаћени новим
знањима и искуством78. Отворена до раних јутарњих часова, библиотека је окупила не само матуранте,
него и све оне који су желели да учествују или да присуствују програму, што је подразумевало и
разноврсност циљних група којима је свечаност била намењена, за разлику од њене претходне
усмерености на само једну79. Програмски садржај манифестације, на предлог ученика и наставника,
осмишљен је тако да презентује резултате рада и интересовања, који су у току школске године испољени
кроз наставне и ваннаставне активности80. У знак поштовања према узору од кога је идеја за Ноћ у
библиотеци потекла, рани јутарњи часови били су посвећени филозофској мисли Жан Пол Сартра и
тумачењу његовог текста „Егзистенцијализам је хуманизам“.
Иако је Ноћ у библиотеци одржана 17. маја у периоду од 19 до 5 часова, рад на пројекту подразумевао је
једномесечну активност, која је трајала од 22. априла до 24. маја.
Библиотекари су наставнике и ученике упознали са пројектом, не би ли се они, у складу са својим
интересовањима и склоностима, укључили у његову реализацију. На основу испољених афинитета и
усвојених предлога сарадника, дефинисан је програмски садржај и одређена прецизна сатница. Уследила
је подела задужења, где је сваки наставник прихватио да буде координатор појединог дела програма,
кога би концептуално осмислио и оформио мањи тим ученика или колега. Број учесника није се дао
смањивати, али пошто није био ограничен, непрестано се бројчано увећавао и подлагао променљивости.
Оформљени тимови увежбавали су програм у складу са потребама, од којих је зависила и редовност
одржавања састанака и проба. Хијерархијски успостављена организација допринела је великој
ефикасности и продуктивности припремног периода. Библиотекари, као примарни координатори
манифестације, били су задужени и за маркетиншке активности. Након завршетка свечаности, чијој је
великој посећености допринео поменути вид промоције, спроведено је процењивање и евалуација, у
намери да се оснаже и развију позитивне стране пројекта, а да се недостаци превазиђу.
Природно је што се школска библиотека, имајући у виду њену специфичну улогу у образовно-васпитном
процесу, нашла као иницијатор, организатор и подршка ове манифестације. Ноћ у библиотеци свечаност
је посебног типа, која је подстакла мултидисциплинарност, уметничку слободу, креативно испољавање и
78

Идеја за имлементацију овог пројекта потекла је од директора школе, који је и учествовао у његовој реализацији.
Школски библиотекари подржали су његову иницијативу, учествовали у планирању и организацији свечаности и
укључили тим стручних сарадника. Тим поводом, неизмерну помоћ, поред директора, Бојана Вучковића, пружили
су: наставница хемије (Анита Стојчевски), музичког (Петрица Радуловић), физике (Романа Црнковић), филозофије
(Александар Перуничић), бивша ученица Теа Лукач и тридесеторо ђака различитог узраста.
79
Учеснике и публику чинила је управа школе, наставно особље, матуранти и ученици нижих разреда, бивши и
будући ђаци, родитељи и сви заинтересовани суграђани.
80
Начело разноврсности представљало је основни принцип у осмишљавању програма, са жељом да се избегне
његова једноличност. Садржај су чинили: рецитали песника, изведбе музичких композиција „Од Баха до Битлса“,
предавања из астрономије, роботике и ликовне уметности, извођење хемијских експеримената, пројекција филма,
наступ младих музичара из Ирске и филозофска секција.

Школска

б и б л и о т е к а 2 1 | 86

научно-истраживачке подухвате, односно, све оне процесе без којих је квалитетан наставни процес
незамислив. Сходно томе, циљеви које је њено одржавање требало да оствари били су вишеструки и
односили су се не само на усавршавање ученика и наставника, него и на улогу школске библиотеке у
едукацији и промоцију хуманистичких вредности, на којима се заснива гимназијско образовање.
Сагледана у контексту специфичних циљева, полазна намера је била да се ученицима понуди модел за
алтернативни вид прославе, који би представљао рекапитулацију четворогодишњег образовања,
садржајем и обликом прилагођену свечаним околностима завршетка школске године. Иако су наставници
координисали пројектом, жеља је била да ђаци постану носиоци програмских активности, било да у њима
учествују непосредно, као извођачи или предавачи или посредно, кроз спровођење маркетиншких и
других акција. Ретка прилика да се нађу у овим улогама, у којима су до тада видели само своје
наставнике, требало је да делује подстицајно на ученичко залагање и посвећеност раду.
Ноћ у библиотеци усмерена је на афирмацију оригиналности и креативног испољавања не само у
погледу разноликости програма, него и начину на који ће исти бити презентован. Битним се указало да се
академски садржај предочи у форми која би заинтригирала и онај део публике који нема склоности ка
одређеним научним и уметничким областима. Уједно, низ наставних и ваннаставних активности,
представљених на окупљању овог типа, допринеле би откривању могућности за бројне корелације и
интердисциплинарна повезивања.
Предвиђено је да би учешће и организација ове свечаности утицали на међугенерацијску сарадњу и
смањили дистанцу између ученика и наставника, присутну у околностима редовне наставе. Ђаци би своје
задатке обављали довољно мотивисани, без присиле и страха од оцене, док би наставници, ослобођени
административних ограничења и везаности за планове и програме, могли неспутано да испољавају и
подстичу слободу и креативност. Учешће у програму и за једне и за друге требало је да представља
прилику за личну афирмацију.
Отвореност овакве врсте матурске свечаности ка ђацима нижих разреда, професорима, родитељима и
свим заинтересованима, који су желели да присуствују, омогућила би укључивање локалне заједнице у
живот и рад школе, што је за будућност овог, али и других пројеката од изузетне важности. Организовање
манифестације спроведено је не само са претходно исказаним циљевима, већ и са жељом да се измени
структура циљних група које би учествовале у свечаности овог типа.
Исходи реализованог пројекта показали су оствареност планираних циљева, било да је реч о тренутним,
лако проверљивим или индиректним и далекосежним резултатима. Током ове манифестације створена је
слика о библиотеци као културном средишту школе и месту координације наставних и ваннаставних
активности. Удруживањем едукативног и забавног карактера програма допринело се формирању
културног модела и афирмисању значаја школовања у животу младих. Гимназија је тиме потврдила да
представља аутентично место, на коме се стичу квалитетно образовање и истинске духовне вредности, па
је, након одржане свечаности, и локална заједница школу препознала као интелектуалну окосницу
друштва. У организацију програма укључио се и ђачки парламент, што је допринело успостављању
сарадње на свим нивоима (управа школе – наставници – ђачки парламент – ученици).
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Очигледнији резултати манифестације односе се на ноћ њеног одржавања, првенствено на велику
посећеност и одличну атмосферу, које су владале у свим деловима програма. Позитивне реакције
публике прерасле су у иницијативу да се овакав вид обележавања завршетка школовања претвори у
традиционалан. Интересовање медија за извештавање о матурској прослави, различитој од оних које се
практикују у другим школама, деловала је тако да Гимназија доживи изузетну промоцију и афирмацију.
Подстакнута несвакидашњом идејом, бивша ученица Теа Лукач, филмски режисер по професији,
самоиницијативно је екранизовала свечаност, па је тако настао докуметарни филм Ноћ у библиотеци.
Након завршене прославе, наставници који су учествовали у реализацији пројекта, сагледали су његове
позитивне и негативне стране, посебно у контексту традиционалних матурских забава, којима су имали
прилику да присуствују. Рад са групом сарадника допринео је и свеобухватнијој процени одржане
манифестације, пошто је велики број наставника, укључених у организацију, могао уочити пропусте,
предвидети развојни потенцијал пројекта и указати на могућности за богаћење садржаја.
Несумњиве добробити у највећој мери тицале су се ученика, посебно оних који су узели директно учешће
у манифестацији. Тимски рад представљао је за њих ретко и драгоцено искуство. Улога наставника
углавном се односила на менторски рад, који је подразумевао и поделу задатака, док су ђаци били
задужени за изналажење занимљивог садржаја, осмишљавање што иновативнијих презентација, а то их
је учинило спремнијим да сличне задатке у будућности савладају с мање тешкоћа. Учесници су оснажили
сопствене организационе способности, што је посебно значајно за оне који су имали ретку прилику да
буду део оваквих програма. Искуство у презентовању садржаја пред разнородном публиком, филмским и
телевизијским камерама, утицало је на самопоуздање излагача, неопходно за све наредне јавне и
медијске наступе. Позитивна атмосфера, која је владала читаве ноћи и афирмативне реакције публике
додатно су охрабриле излагаче, било да је реч о предавањима или уметничким извођењима. Чињеница
да избор ђака који ће учествовати у програму није вршен према школском успеху и такмичарским
постигнућима, већ према склоностима и таленту, деловао је подстицајно на све који се у току школовања
нису истицали запаженим резултатима. Наставници су кроз менторски рад увидели ваљане разлоге за
стимулисање ученика као сарадника у образовном процесу.
Рад у малим групама допринео је остваривању чвршћих социјалних веза међу њеним члановима. У
таквим околностима, ђаци су били слободнији да испоље своју креативност и оригиналност, у чему их
околности редовне наставе обично спутавају. Учествовање у овом програму и за наставнике, посебно оне
који су и сами били предавачи, представљало је велики изазов, што због природе манифестације, то и
због особености излагања, које је требало прилагодити захтевима и интересовањима разнородне
публике. Несумњиво је непосредност и пријемчивост научног и уметничког садржаја утицао да
посетиоци, усмерени на разнолике садржаје у току целовечерњег програма, буду мотивисани да усвоје
знања или да развију интересовање за области ка којима раније нису имали склоности. Програм је био
инспиративан и за присутне колеге да увиде могућности примене интердисциплинарне праксе и сарадње
са библиотекарима у току школске године, а не само на њеном завршетку.
Чини се да је библиотека више него икад, што од стране ученика, што од стране наставника, препозната
као културно језгро школе. Не само унутар колектива, организација и реализација овакве свечаности,
допринела је заснивању или оснаживању већ постојећих облика сарадње са културним и научним
институцијама у земљи, али и у иностранству. Родитељи ученика, поводом ове манифестације, уважили
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су и подржали залагање за праве вредности и осетили спремност да и у будућности стану иза овог и
сличних пројеката.
Свечаност није била обавезног карактера, тако да су јој присуствовали само изразито мотивисани
ученици. Она није подразумевала забрану дотадашњег прослављања, напротив. Околности су утицале на
то да ова два различита програма буду одржана истог дана, што се испоставило да представља један од
недостатака пројекта. Наиме, матуранте је уморила преподневна забава, те су вече дочекали поспани, а
неки од њих су у раним јутарњим часовима и задремали, желећи да програм испрате до краја. Иако се
простор школске библиотеке наметнуо као природан за одржавање овакве прославе81, у моментима
најзанимљивијег програма показао се неадекватним да прими све заинтересоване, а честа отварања и
затварања врата нарушавала су мир и концентрацију учесника. Извесни пропусти у организацији
направљени су и по питању маркетиншке активности, те, иако је започета на време и била интензивна,
обавештење о одржавању свечаности и програмском садржају није стигло до свих ученика који су желели
да присуствују.
Иначе, различити видови промоције самог пројекта били су осмишљени с намером да измене структуру
посетилаца матурских прослава, ширећи је ка осталим ученицима, наставницима и локалној заједници.
Осим јавног обавештења о наступајућој свечаности, маркетиншке активности односиле су се на
мотивисање ученика и наставника да се прикључе реализацији пројекта или да присуствују завршној
манифестацији. Локална заједница о Ноћи у библиотеци информисала се путем школског сајта или
друштвених мрежа, док су упознавању суграђана са самим пројектом битно допринели медијски
извештаји. Чињеница да се овакав вид прославе завршетка школске године разликовао од свих о којима
редовно извештавају, новинари су препознали као онај коме треба посветити посебну пажњу, што кроз
најаве саме манифестације, што кроз извештаје и репортаже настале приликом посете. Документарни
филм Ноћ у библиотеци умножен је у неколико десетина примерака и подељен учесницима, али и онима
који су показали иницијативу да се у будућности укључе у реализацију овог пројекта или да га спроведу у
оквиру институција у којима су запослени.
Пошто је прецизније праћење појединих параметара, који су се односили на одржану манифестацију,
изостало, о њима се закључивало описно и индиректно. Анкету и упитник, као најпоузданији увид у
реакције, коментаре и запажања посетилаца, било је немогуће спровести исте вечери, која је уједно
представљала последњи школски дан за матуранте. Структура публике непрестано се мењала, тако да је
било готово немогуће идентификовати оне који су присуствовали целокупном програму или бар већем
броју његових тачака. О свим овим чиниоцима закључивало се на основу утиска који су организатори и
учесници манифестације стекли током саме Ноћи у библиотеци, али и размењиваних вреднујућих
коментара присутних. Анализа новинских извештаја, фотографија и документарног филма, потврдила је
разноликост и бројност публике, као и позитивну целовечерњу атмосферу. Разговор с наставницима, који
су били сарадници на пројекту, помогао је да се увиде његове позитивне стране и изнађу решења за
превазилажење пропуста, као и да се прикупе предлози за обогаћивање програмског садржаја и
имплементацију пројекта не само у гимназијама, већ и у другим културно-образовним институцијама.
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Упис ученика првог разреда одвија се у библиотеци, па се тај простор симболично везао и за њихов испраћај.
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Са жељом да остваре развојни потенцијал који манифестација поседује, школски библиотекари упознали
су стручна тела своје школе и школа са којима Гимназија сарађује са искуством на реализацији пројекта и
оствареним резултатима. Залагање су наставили кроз напоре да се ова свечаност уврсти у школску
традицију и да се прошири њен обим, што би подразумевало интеграцију и других облика наставних и
ваннаставних активности, али научног и културног деловања, које није непосредно везано за школске
активности. Овим би се отворила врата школе за све јавне раднике, госте из земље и иностранства који би
били заинтересовани да на овакав начин испрате матуранте и поздраве њихов улазак у свет одраслих.
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Мирјана Максимовић83
Ана Дуковић84
ОШ ,,Душан Јерковић'' Ужице

Школска библиотека – корак даље
Школски библиотекари у сарадњи с Народном библиотеком Ужице

Резиме: Улога школског библиотекара је да унапреди наставу и образовно-васпитни процес,
да открива и анализира проблеме на које наилази у школском систему и трага за решењима.
Подстицањем сарадње са стручним активима, родитељима и локалном заједницом гради
међусобно поверење и доприноси развоју ученичких потенцијала и компетенција. Он се
укључује у процесе промена савременог друштва и својим поступцима доприноси
оспособљености свих заинтересованих актера школског живота за самостално учење,
доживотно образовање, као и континуирану рецепцију културних садржаја. У раду ћемо
описати сарадњу библиотекара ОШ ,,Душан Јерковић” Ужице са библиотекарима Народне
библиотеке Ужице током школске 2012 2013. године. Реализацијом низа културних садржаја,
учешћем ученика у креативним радионицама, организовањем приредби, посетама
представама, књижевним промоцијама, објаснићемо делотворно коришћење ресурса
локалне средине и подстицање стваралачких способности ученика. Интенција рада је да
подстакне развој ученика у индивидуалним способностима, да их оспособи за интерактивно и
аутономно деловање.
Кључне речи: школска библиотека, сарадња школске и јавне библиотеке, развој
компетенција, подстицање стваралачке активности, локална заједница

Основна школа ''Душан Јерковић'' једна је од највећих и најбројнијих школа у Ужицу, са 1200 ученика и 92
запосленa радника. Библиотека се налази у приземљу школе, у просторији од 25 м2. Поред ње се налази и
канцеларија за библиотекаре, величине 12 м2 у којој су смештени уџбеници и приручници неопходни
наставницима. Библиотека је комплетно реновирана у току 2008. године. Замењен је намештај, полице за
књиге, столови намењени читању књига из фонда који се не износи ван библиотеке. Том приликом је и
уведено аутоматизовано пословање. Целокупни фонд библиотеке има укупно 15 332 књигe.
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С обзиром на то да библиотечки простор не одговара стандардима и да би се подразумевало да у таквим
условима нема квалитетног рада, библиотекари својим активностима и ангажовањима побијају тврдњу
да постоји незаинтересованост младих за књигу, читање и културне активности. Већ дуги низ година
школски библиотекари имају континуирану сарадњу са Народном библиотеком у Ужицу на опште
задовољство обе стране, а посебно наших ученика.
У раду „Школска библиотека – корак даље“ приказаћемо сарадњу библиотекара ОШ ,,Душан Јерковић”
Ужице са библиотекарима Народне библиотеке Ужице током школске 2012 2013. у реализацији низа
културних садржаја, учешћу ученика у креативним радионицама, организовању приредби, посетама
представама, књижевним промоцијама...
Савремена улога школског библиотекара потпуно је супротна традиционалистичким концепцијама
образовања и учења. Библиотекар школе се с правом може назвати лидером школе, у смислу уклапања у
нове моделе образовања, у којима се истиче значај интеракције комуникације између самих ученика,
ученика и наставника, као и између школе и окружења. Образовање се данас описује као социјални
процес који уводи нове форме образовања, филозофије васпитања, различите приступе организацији,
различите улоге наставника, положај и улоге ученика, као и одлике које воде остваривању циљева.
Разумевање образовања данас подразумева не само владање чињеницама, већ знања неопходна за
живот у савременом свету, тј. оспособљеност да се ,,излази на крај” са променама и да се мења. Не само
знања о, већ компетенције као знања да, компетенцијe као интеграција знања, способности, вештина,
ставова – спремности на деловање.
Општи циљ нашег рада јесте унапређење библиотечке делатности у школској библиотеци међусобном
сарадњом школске и јавне библиотеке, у циљу задовољавања образовних и културних потреба ученика.
Специфични циљеви које смо желели да постигнемо овим активностима јесу развијање читалачких
навика ученика и првенствено подстицање стваралачких способности ученика и наставника. Такође,
активности стимулишу ученике на самосталност, радозналост, сарадничке односе развијене кроз тимски
рад, у ком се развијају њихова креативност и маштовитост. Овакав начин рада мотивише ученике на
хумане односе. Тежимо да упознајемо ученике и наставнике са постојањем различитих програмских
садржаја школских и јавних библиотека, као и да их упутимо на естетску перцепцију и вредновање, у
зависности од њихових узрасних карактеристика.
Циљне групе су ученици од I доVIII разреда, који кроз креативне радионице, приредбе, књижевне
сусрете остварују специфичне циљеве програма. Наставници наше школе кроз активно учешће подстичу
радозналост ученика и побољшавају сарадњу са библиотекарима, а локална заједница - Народна
библиотека Ужице, стиче већи број корисника, чиме промовише све активности библиотеке.
Школски библиотекар више не чека промену околности која ће му омогућити да реализује улоге, већ
доприноси променама у свом окружењу. Он открива и анализира проблеме и трага за решењима,
подстиче сарадњу, међусобно поверење и сигурност у школи. Иницира развој школе као заједнице која
учи, учествује у стратешком планирању и осмишљавању акционих планова у школи, свесрдно користи
евалуацију као средство за унапређивање рада. Школски библиотекар подстиче укључивање родитеља и
локалне заједнице у живот школе и ради на јачању професионалне заједнице (слика број 1). Учествујући у
акцијама и истраживањима, или их сам иницирајући, он преузима одговорност за руковођење процесима
школског живота и живота школе у заједници. Тако утиче на промену школе „одоздо и изнутра“, а преко
тога и на реформу образовног система, места школе у заједници, али и положаја и улоге наставника у
друштву, доприносећи јачању аутономије и еманципацији наставничке професије.
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Дијаграм 1. Простор за деловање библиотекара

Носиоци активности пројекта ,,Школска библиотека - корак даље'' јесу ученици школе који су израђивали
маске, костиме за маскенбал, припремали књижевне сусрете, учествовали у приредбама. Чланови
библиотечке секције учествују и помажу у реализацији током свих фаза рада. Школски библиотекари Мирјана Радовановић Пејовић и Мирјана Максимовић, као и библиотекари Народне библиотеке Ужице Ратка Вучковић, Илија Смиљанић и Анђа Бјелић заједнички организују и спроводе активности, прате рад
деце, сумирају резултате активности и сарадње. Наставници школе укључени су у ове поступке по својим
афинитетима, а на својим часовима упознају и припремају ученике за различите активности у оквиру
својих предмета и обавештавају родитеље о њима.
Начин спровођења ових активности подразумева, пре свега, договор о сарадњи библиотекара,
усаглашавање и планирање предложених делатности, припрему и организацију свих корака у школи
(ангажовање ученика, информисање свих заинтересованих - обавештавање родитеља, медија, других
школа...), а затим реализацију и активно учествовање ученика.
Овај рад представља искључиво активности школске библиотеке које су континуирано реализоване током
читаве школске 2012 2013. године. У септембру су наши ученици учествовали у песничко-музичком
матинеу ,,Бранко пева песнике'' и дружили се са композитором Бранкoм Пражићем у НБУ. Приликом овог
сусрета ученици су открили да у библиотеци могу активно учествовати, забавити се, певати и играти уз
песме наших познатих дечјих песника.

Слика 1. Бранко пева песнике
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Библиотекари школе и НБУ су у октобру колективно учланили ученике или обновили њихово учлањење
по повољнијим ценама. Ученицима је на тај начин омогућено да постану активни корисници јавне
библиотеке и да користе њену грађу. Такође, ученици ОШ „Душан Јерковић“ учествовали су у
радионицама израде маски које је организовала НБУ у просторијама школе и у свом Читалишту, у оквиру
пројекта ,,Разлике нам добро стоје“. Чланови библиотечке и ликовне секције присуствовали су отварању
изложбе својих израђених маски и са школским библиотекарима и учитељима посетили луткарску
представу ,,За правога цара потребно је дара“, у којој су лутке креирали библиотекари НБУ заједно са
члановима Дечијег одељења. Поводом XVII Југословенског позоришног фестивала чланови секције и
ученици школе учествовали су у хуманитарној продајној изложби маски „Alter ego“ у холу НБУ, а сва
средства су била намењена сиромашним ученицима ужичких приградских насеља.

Слика 2 и 3.

Отварање изложбе маски у холу НБУ

Дан наше школе и Дан детета обележени су 20. новембра у сарадњи са НБУ и удружењем ,,Родитељ“. Реч
је о приредби ,,Говори европски и ти!“ која је репризно одиграна у Читалишту због велике
заинтересованости публике.

Слика 4. Mаскенбал «На крилима маште»
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Традиционални новогодишњи маскенбал ученика III разреда „На крилима маште“, одржао се у Дечјем
одељењу НБУ, уз пригодан програм који су спремили учесници маскенбала и њихови учитељи. Колеге из
Народне библиотеке присуствовале су обележавању школске славе Дана Светог Саве у просторијама
школе. У марту се чланови библиотечке секције групном посетом, поводом Светског дана поезије,
упознају са целокупним радом јавне библотеке: радом у одељењима, књиговезницом, каталошком
обрадом књига и читавим књижним фондом, укључујући и депо са око 200.000 књига.

Слика 5. Библиотечка секција у посети НБУ

Добра сарадња школских и библиотекара НБУ огледала се и у присуству и учешћу библотекара школе и
наставника грађанског васпитања радионици ,,Информациона писменост - едукација едукатора“,
предавача проф. др Алберта К. Бекхорста из Холандије у априлу 2013. године. У оквиру школске приредбе
„Beatlemania“ и изложбе „Sweet sixties!“, коју су поводом 50 година од излажења првог сингла групе
„Битлси“ поставила Стручна већа друштвених наука и уметности и школски библиотекари, колеге из
Народне библиотеке придружили су се промовисању рада школске библиотеке и њених активности у
школи.

Слика 6. „Beatlemania“
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Ученици су присуствовали и промоцији књига „Црвено светло“ и ,,Поштареве приче“ младог аутора
дечије књижевности Данијела Ћоровића из Бајине Баште, који је носилац многобројних награда. Том
приликом ученици школе имали су могућност да се кроз дружење упознају са стваралаштвом свог
вршњака. Као врхунац сарадње са НБУ, у јуну је одржан књижевни сусрет Љубивоја Ршумовића и ђака
наше школе, у ком су сви заједно уживали и у ведрој атмосфери завршили школску годину.

Слика 7. Књижевни великан и школски библиотекари

Исходи рада школске библиотеке кроз ове активности огледају се првенствено у подстакнутом
стваралачком раду ученика, те развијању ученичких језичких, интелектуалних, социјалних и креативних
компетенција. Њихово стваралаштво и креативност подстакнути су у тимском раду. Све то доприноси
развијању навика и мотивације ученика за читање и укључивање у рад библиотечке секције. Овако
развијени потенцијали ученика доводе до крајњег циља - оспособљавања ученика за целоживотно учење
и развој и, кроз учешће у културним дешавањима, до њиховог интегрисања и самоостваривања. Ученици
су подстакнути да преузму иницијативу за учешће у културним активностима школе и локалне заједнице,
а на тај начин развијају капацитете и одговорност за учешће у раду локалне заједнице. Овакве активности
оплемењују ученике и подстичу њихову стваралачку способност и спремност на деловање у локалној
заједници.
знања
когниција
цела
личност
деловање
у друштву

Дијаграм 2. Значај интеракције, проактивног односа од знања до деловања у друштву
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Добробити оваквог рада школске библиотеке огледају се у задовољавању образовних и културних
потреба свих носилаца активности, кроз квалитетно утрошено време. Ученици развијају позитиван став
према књижевној и културној баштини и нашој традицији, а кроз самоостварење и задовољство развијају
свест о себи и значају доживљајно-емоционалног аспекта образовања. Ученици не добијају само готова
знања и чињенице, већ самостално изграђују моралну, когнитивну, естетску и практичну димензију
личности. Кроз интензивнију сарадњу са стручним већима у школи доприноси се иновативнијој и
разноврснијој настави и унапређењу васпитно-образовног процеса. Школски библиотекари постижу
континуирани професионални развој, уз личну иницијативу, кроз интегрисање теоријских и практичних
знања, учење из искуства кроз интеракцију и кооперацију, уз реконструкцију претпоставки и разумевања.
Библиотекар је на овај начин преносилац информација, учесник у педагошкој комуникацији: инструктор,
тренер, ментор, моделатор, фацилитатор. Он планира и организује активности, мотивише ученике,
процењује њихове потребе и способности; регулише социјалне односе и учествује у афективној
комуникацији из које самоевалуира читав рад. Кроз овакав рад школски библиотекар постаје истраживач
и рефлексивни практичар, који се континуирано професионално развија. Кроз дискусију са
библиотекарима НБУ дошло се до закључка да је сарадња сваке године све интензивнија и садржајнија,
што се огледа кроз велики број нових корисника услуга библиотеке и повећање коришћења библиотечких
ресурса, као и у самосталном учествовању ученика школе у различитим пројектима и креативним
радионицама НБУ током летњег распуста.
Продукти и резултати рада су следећи: израђено је 20 маски које су продате у хуманитарној акцији;
ученици су израдили костиме књижевних ликова за маскенбал ,,На крилима маште“ и изложили своје
радове „Омиљени књижевни ликови“. Израда ових артефаката је производ интеракције између
истраживања друштвених, групних и индивидуалних потреба ученика и теорије с једне стране, као и
наставне праксе, с друге. На тај начин се постиже основни циљ хуманистичких концепција образовања, а
то је развој индивидуалних потенцијала и афективни развој ученика. Број чланова библиотечке секције у
новој школској години се знатно повећао након реализовања свих ових активности, са 30 на 50 ученика, а
учлањено је и 20% више ученика наше школе у НБУ. Добра сарадња школских и библиотекара НБУ огледа
се и у активном упознавању ученика са стваралаштвом савремених писаца за децу, а кроз интерактивно
учешће у тим сусретима ученици се упућују се у процес настанка књижевног дела. Ово је свакако добра
мотивација и подстицај за развој језичког стваралаштва, ученичку креативност и жељу за рецепцијом
нових културних садржаја.
Праћење и евалуација ових активности вршени су на часовима одељењских старешина, у дневницима
рада и Годишњем извештају рада школе, а Школски одбор је посебно похвалио рад школских
библиотекара и истакао значај рада библиотекара за промоцију школе. Најважнији показатељ успешно
реализованог циља рада школских библиотекара јесу анкете о раду школске библиотеке које се спроводе
на крају сваке школске године. Анкета, која је спроведена на крају школске 2012 2013. године са 198
ученика, који су оценом од 1 до 5 оцењивали рад библиотеке, показала је следеће резултате: просечна
оцена млађег узраста је 4,79, а старијег 4,41. На питање: „Да ли у школску библиотеку долазиш само ради
позајмљивања лектире?“, 80% ученика млађег и 61% старијег школског узраста одговорило је „НЕ“.
Добре стране овог пројекта огледају се у приметној мотивисаности ученика и наставника за самостално
стицање додатних знања и вештина. Ученици су оспособљени да се сналазе у новим ситуацијама, као и да
примењују и повезују стечена знања. Велики број ученика заинтересован је за ваннаставне активности.
Пропусти у раду доводе се у везу с начином организовања појединих активности, динамиком рада школе
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и оптерећеношћу ученика великим бројем часова, а могу се превазићи прецизнијим договорима са
библиотекарима НБУ, наставницима и родитељима.
Имплементација и одрживост, као веома важни показатељи успешности рада, огледају се у низу нових
акција које иницирају школски библиотекар и ученици школе - приредбе, сусрети, радионице које се
одржавају у школи и НБУ (обележавање Европског дана језика, Дани франкофоније, Јавни часови гласног
читања...). Бивши ученици Основне школе ,,Душан Јерковић“ активно учествују у културним
манифестацијама својих средњих школа и града Ужица (књижевни сусрети „На пола пута“, Смотра
рецитатора, књижевне вечери...). Ове школске године (2013 2014) новом активношћу обележена је
Дечија недеља са ученицима првог разреда који су учешћем у креативним радионицама постали чланови
НБУ.
Маркетинг активности изведен је кроз сарадњу с Тимом за маркетинг школе. Радови, фотографије и
продукти рада излажу се на паноима испред школске библиотеке, огласној табли школе и табли Тима за
маркетинг школе. Штампани медији (Ужичка недеља, Вести, Просветни преглед, Вечерње новости...)
редовно објављују чланке школских библиотечких активности, а својим прилозима подржавају их и
локалне ТВ и радио станице.
Активности су објављене и на Фејсбук страници наше школске библиотеке, сајту школе, Народне
библиотеке Ужице http ://www.biblioteka-uzice.rs/, а пропраћене су и на сајту Oxford University Pressа,
Британског савета http://elt.oup.com/feature/yu/kutak_za_vase_uspehe/?cc=r

Слика 8. Пано у служби маркетинга
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Закључак
Уз ентузијазам, оптимизам, мало више жеље и труда и интензивирања сарадње са библиотекарима
јавних библиотека доприносимо неговању опште културе и универзалних вредности. Школска
библиотека је мисаона и истраживачка заједница, животна школа која обликује средину за учење.
Подстиче интересовања и мишљења, усмерена је на дететово животно окружење, целовити развој кроз
властиту активност, игру, рад, пројекте, истраживања, самосталне радове, индивидуалне и групне.
Активности планирају библиотекари и ученици, полазећи од потреба целовитог развоја, интересовања
ученика, друштвених потреба, разноликих садржаја
Школска библиотека тако постаје организација у којој људи стално развијају способности, у којој се
негују нови начини размишљања, слободно дефинишу аспирације, стално унапређују начини развоја ...
учење као развој компетенција кроз заједнички рад, a индивидуално учење свих помаже стварању
заједничке визије... Сенге, 2001 (Peter M. Senge)
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Маја Радоман Цветићанин85
ОШ,,Десанка Максимовић" – Катун

„Читалићи 2013.“
Међушколски пројекат промовисања књиге и читалаштва

Резиме: Читалићи 2013. је назив међушколског пројекта промовисања књиге и
читалаштва, који је током школске 2012 2013. Реализоваон у 11 школа из 4 општине Србије
уз учествовање великог број учесника. Пројекат је настао као жеља групе школских
библиотекара да школске библиотеке представе центрима културних дешавања школе, али
и из потребе да деца више „другују“ с књигом. Првобитна идеја својеврсног удруживања
некадашње Читалачке значке, коју је организовала Народна библиотека Србије, и садашње
тенденције израде Читалачких дневника, коју заговара Друштво школских библиотекара
Србије, прерасла је оквире међушколског пројекта промовисања књиге и читалаштва и
оваплотила се појачаном сарадњом школских и градских библиотека, обнављањем
заборављеног манира добротворства, неговањем такмичарског духа и позитивног односа
према свим учесницима у квалитетан подухват којим актери школског живота доказују да је
могуће деловати кад се за акцију нађе начин, а не изговор за нечињење.
Кључне речи: такмичење, књига, школски пројекат, читалачки дневник, школска
библиотека, промоција читалаштва

Циљеви пројекта:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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промоција културе читалаштва и школског библиотекара као подстицајног актера школског
живота;
промоција читалаштва и развијање љубави према књизи;
модернизација и богаћење школске библиотеке;
развијање вештине критичког читања и креативног писања;
подстицање ученика на индивидуални рад и рад у групи;
развијање такмичарског духа код ученика;
промоција најбољих радова и најуспешнијих ученика у школи и локалној заједници;
развијање креативности ученика;
међупредметна сарадња (српски језик, страни језици, ликовно, информатика...);
развијање партнерских односа између школе, институција културе и локалне самоуправе и
заједнице у целини.

majaradoman.cvet@gmail.com
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Мотивација
1. Наставнике српског и учитељe, који ученицима препоручују читање, не само деца, већ и колеге, али и
родитељи посматрају чудним погледом, а све више деце, па и њихове рођене, не жели да чита ни оно
што је у школским програмима обавезно, а камо ли нешто мимо тога. Реченица коју често чује школски
библиотекар јесте: „Нека, нећу сад ништа!“, па чак и: ,,Грррр, мрзим лектиру!’’
2. Већина школских библиотека у Србији не може се похвалити добром опремљеношћу не само књигама,
већ и материјално техничким условима. Школски библиотекари су једини сведоци да деца воле да читају,
али не оне старе и прашњаве лектире којима су школске библиотеке испуњене. Деца воле нове ствари,
савремена дела, свет Харија Потера и Хајдука у Београду, а много је већи број оних библиотека које
имају безброј примерака Робинзона или Тома Сојера, а можда ни један примерак Градимирових романа,
који су годинама најчитаније књиге наше школске деце.
Интерна истраживања и анализа на Активу школских библиотекара Општине Алексинац показала нам је
да има школа које библиотечки фонд обогаћују макар и законским минимумом, али је далеко већи број
школа, нарочито сеоских, који се годинама не може похвалити већом куповином нових књига и углавном
богате фонд донацијама.
Не дозвољавајући себи одоговор: ,,Али, у школској библиотеци нема тих књига!’’, школски библиотекари
општина Алексинац и Ћићевац се удружују у овој акцији око пројекта Читалићи и истичу правце
деловања.
Планирани исходи
o
o
o
o
o

Повећано коришћење библиотечког фонда школске библиотеке;
Повећан фонд књига школске библиотеке;
Интензивнија сарадња наставника и школског библиотекара, као и библиотекара школске и
,,градске’’ библиотеке;
Остварена међупредметна сарадња (ликовно, српски, енглески, информатика...);
Промовисана школска библиотека као покретач многих активности школског живота.

У временима непопуларног хобија просветних радника, тзв. прикупљања бодова, Читалићи је пројекат
образовноваспитног карактера у школи, који је препознао реализаторе у складу са усвојеним Документом
о бодовању стручног усавршавања у школи:
o
o

Школски библиотекари су координатори овог такмичења (15 бодова)
учитељ наставник као члан Пројектног тима (8 бодова).

Остављена је могућност свакој школи учесници да модификује пројектни план према сопственим
потребама и могућностима, али уз поштовање основних пропозиција:
1.
2.
3.
4.

такмичарске категорије (Читалићи кликераши, креативци и маратонци);
заједнички тест за све школе учеснице;
промоција дневника на заједничком интернет месту (коришћен блог Српски лако);
организовање школских и општинских завршница;
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5. додељивања захвалница са јединственим лого знаком такмичења и то свим учесницима у
пројекту – ученицима, учитељима наставницима, стручним срадницима, донаторима,
партнерима...
Школски пројектни тим:
Сваки члан пројектног тима имао је јасно дефинисана задужења:
1. школски библиотекар – координатор школског тима:
o
o
o
o
o
o

кординира такмичење у својој школи;
усаглашава пропозиције на Активу школских библиотекара, а на предлог свог школског тима;
сарађује са одељењима градске библиотеке ради евентуалне позајмице потребних књига;
организује комисије за прегледање тестова и читалачких дневника;
пружа помоћ ученицима у писању дневника и другим активностима;
промовише такмичење…

2. учитељи наставници:
o
o
o
o
o

o
o

пријављују се за такмичење школском библиотекару;
дају конструктивне предлоге за промену пропозиција;
предлажу наслове књига за читање;
мотивишу ученике за учествовање у такмичењу и указује на значај читања и то читања ,,с оловком
у руци'';
учествују у изради питања за тестове јединствене за све школе учеснице, тако што питања
усаглашавају на активима и предају школском библиотекару, који даље сарађује са својим
активом и градском библиотеком;
учествују у комисији за прегледање тестова и читалачких дневника;
промовишу ову манифестацију...

3. општинска градска јавна народна библиотека:
o
o
o
o
o
o

омогућава међубиблиотечку позајмицу због потреба манифестације;
предлаже наслове за обавезне књиге;
пружа подршку свим учесницима у такмичењу;
усаглашава питања добијена од школских библиотекара, израђује тестове и дистрибуира их
школама преко координатора;
обезбеђује похвале и награде;
реализује завршну манифестацију на нивоу општине.

Пројектни тим
1. главни пројектни тим:
o
o

Актив школских библиотекара Општине Алексинац;
Градска библиотека ,,Вук Караџић’’ Алексинац;

2. реализатори - координатори школских пројектних тимова:

Школска

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

б и б л и о т е к а 2 1 | 103

Маја Радоман Цветићанин, школски библиотекар у ОШ ,,Десанка Максимовић'', Катун и у
ОШ,,Војвода Пријезда“, Сталаћ;
Славица Павловић, школски библиотекар у ОШ,,Вожд Карађорђе“, Алексинац;
Соња Станковић, школски библиотекар у ОШ „Стојан Живковић Столе“, Трњане;
Сандра Живадиновић, наст. српског у ОШ „Аца Синадиновић“, Лоћика;
Ивана Алексић, школски библиотекар у ОШ „Вук Караџић“, Житковац;
Наташа Богдановић, учитељ у ОШ „Јован Јовановић Змај“, Ал. Рудник
Весна Илић, школски библиотекар у ОШ „Љупче Николић“, Алексинац;
Јелена Кандић, школски библиотекар у ОШ ,,Доситеј Обрадовић'', Ћићевац;
Гордана Јаневска, учитељица у ОШ ,,Димитрије Тодоровић Каплар'', Књажевац;
Селена Аврамовић, учитељица у ОШ ,,Десанка Максимовић'', Зајечар;

Временски оквир реализације (1. 10. 2012 – 1. 7. 2013)
o
o
o
o
o

планирање: октобар, 2012.
промовисање: новембар, 2012.
реализација: децембар, 2012 – април, 2013;
завршетак: мај, 2013;
евалуација: јун, 2013.

Детаљни план активности:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

формирање Актива и израда пројектног плана током октобра 2012. (библиотекари);
утврђивање списка књига за тест током новембра (библиотекари);
пријављивање учесника библиотекару до 20. 2. 2013. (наставници учитељи)
достављање питања за тест библиотекару до 10. 4. 2013. (наставници учитељи)
формирање комисија и достављање спискова до 20. 4. 2013. године (библиотекар школски +
,,градски’’);
тест сређен за такмичење до 7. 5. 2013. (град. библ.)
предавање чит. дневника школ. библиотекару до 10. 5. 2013. (наставници учитељи)
тестирање 13. 5. 2013. (сви);
ранг листе дневника, тестова до 15. 5. 2013. (комисије)
достављање података Градској библиотеци до 17. 5. 2013. (школ. библиотекари)
завршне манифестације у школама учесницама (током маја)
школе обезбедиле награде за 2. и 3. место.

Реализација
Током целог пројекта указивали смо на значај читања ,,с оловком у руци’’, неговали смо критичко читање
и мотивисали учеснике. Најлепше дневнике смо фотографисали и побјавили на блогу Српски лако
правећи једну од најлепших интернет изложби читалачких утисака што је била и промоција радова
Читалића креативаца.
Читалићи кликераши су учествовали на јединственом тесту, а резултате смо објавили на завршницама
(општинским и школским), када су им додељивање награде.
Завршне манифестације организоване у свим школама учесницима, а централна у Алексинцу, уз госте
песнике Виолету Јовић и Власту Ценића и диван дечји програм школа учесница.
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Сарадници
1. Јавна библиотека ,,Вук Караџић“ Алексинац била је одличан сарадник у релаизацији. Омогућили су нам
редовне састанке Актива школских библиотекара, Библиобус је обилазио и удаљена села и обезбеђивао
потребне књиге, посредовали су у преузимању донација од издавача, стално сарађивали са Активом
одредивши Бранисалву Бошковић за координатора пројекта у Јавној библиотеци ,,Вук Караџић''
Алексинац.
Они су обезбедили:
-

награде за 1. место (40 значака, 54 књиге);
похвалнице за прва 3 места (168 ученика);
да Власта Ценић и Виолета Јовић, песници из Дољана и Ниша, учествују на општинској Завршници.

2. Народна библиотека Ћићевац, осим међубиблиотечке сарадње, помогла је акцију донирањем
бесплатних чланских карата за 48 ученика;
3. Донатори
Издавачке куће Клет, Креативни центар, Едука и Лагуна одазвале су се позиву Актива и донирале око
100 књига школским библиотекама.
4. Медијска подршка
Акцију су подржале локалне телевизије Алексинца, Ћићевца и Зајечара. Вест о Читалићима редовно се
појављивала на Порталу школа Општине Алексинац. Радовали смо се Читалићима на блогу Српски лако,
али и на друштвеним мрежама.
Добробити:
-

повећано коришћење библиотечког фонда (36%);
обогаћен библиотечки фонд школских библиотека (значајно за мале сеоске школе);
велики број учесника (1024 ученика, 134 наставника, стр. сарадника, учитеља);
остварена сарадња са општинским библиотекама;
промовисани најуспешнији учесници акције (224 награђена ученика);
позитиван однос према сваком учеснику у акцији (захвалнице и завршне манифестације)
остварена међупредметна сарадња (дневници);
промовисане активности школског библиотекара као покретача школског живота и школских
акција.

Евалуација
Пројекат се заснивао на сарадњи, договору и усаглашавању чланова пројектног тима, на њиховој сарадњи
са другим члановима школских тимова. Мотивисаност ученика да читају и велики број деце који се
одазвао позиву показују велику подршку коју је пројекат имао од свих актера школског живота – ученика
и родитеља, наставника, управе школа, локалне средине.
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Шумови у комуникацији морају се превазићи бољом комуникацијом, тј. формирањем мејл адреса за све
реализаторе.
Одрживост
У 2. години добили смо нове сараднике, боље се организовали, дали школама више слободе, а „јакост“
малених претворили у снагу заједништва! Формирали смо интернет адресу Пројекта, Читалићи , и
позвали старе и нове учеснике на сарадњу.
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Слађана Галушка86
ОШ „Милорада Мића Марковић“ Мала Иванча

Добра комуникација – успешна школа
или

Растемо као једно - Бољи смо заједно

Сажетак: Тематска настава „Комуникација“ остварена је у осмом разреду током септембра и
октобра 2012. године, на заједничким часовима наставника српског језика, информатике и
рачунарства и школског библиотекара. Ученици су се упознали са основним појмовима из
области комуникације и језика: вербална и невербална комуникацијa, електронска
комуникација, читалачка, информациона, информатичка и медијска писменост. Активности на
тему Комуникација прерастају у пројекат, који траје све до краја новембра, укључују се и
наставници других предмета, планирају се и реализују часови и у осталим разредима, повезује
се садржај више предмета, наставници и стручни сарадници раде тимски на часовима редовне
наставе и током активности у оквиру Дечије недеље и током обележавања Дана толеранције.
Ученици су стекли нова знања у вези с појмовима комуникација и језик, развијали културу
понашања и успешне комуникације, размишљали о комуникацији и говорили и писали о
комуникацији коју успостављају са другима. Најважнији резултати пројекта огледају се у
побољшаној комуникацији између ученика и ученика и наставника, као и у унапређеним
компетенцијама наставника и стручних сарадника за комуникацију и сарадњу. Пројекат
наставља да живи као део стручног усавршавања у школи кроз приказ активности, у јануару
2013. године. У школском листу Чаролије представљен је у фебруару 2013, а онда и на Смотри
у октобру 2013. На почетку школске 2013 2014. године наставља се добра комуникација и
сарадња наставника стручних сарадника у заједничком планирању активности, користи се
наставни материјали на тему „Комуникација“ и, на исту тему, држе се часови са ученицима
шестог, седмог и осмог разреда.
Кључне речи: комуникација, сарадња, култура понашања, писменост, толеранција.

Почетак – август и септембар 2012.
У августу 2012. године сачињен је Акцион план школе. Jедан од циљева Плана јесте побољшање
квалитета и атрактивности свих облика образовно-васпитног рада и повећање примене ИКТ-а у настави и
ваннаставним активностима, док предвиђене активности обухватају часове тематске наставе уз примену
86

galuska@beotel.net

Школска

б и б л и о т е к а 2 1 | 107

савремених метода рада и увођење иновација у раду. Како је у септембру Дан писмености и библиотекар
је припремио материјал за наставнике и ученике на ту тему, договорено је да се током целог месеца
организују активности посвећене писмености: часови редовне наставе и просветно-културне делатности у
библиотеци. Наставници српског језика, ТИО информатике и рачунарства и историје грађанског
васпитања, уз сарадању са библиотекаром, договорили су се да обраде ту тему и кроз часове тематске
наставе. Библиотекар и педагог подстичу наставнике на сарадњу и организацију интердисциплинарне
наставе, те су се овим активностима у току планирања придружили и наставници француског
језика грађанског васпитања, веронауке и физичког васпитања.
Тематска настава „Комуникација“ - септембар и октобар 2012.
Наставник српског језика и библиотекар припремили су материјал за часове у осмом разреду,
Комуникација и језик, Култура изражавања, Језик и стил, за упознавање ученика са основним појмовима
из области комуникације и језика. Наставник информатике и рачунарства и техничког и информатичког
образовања, наставник српског језика и библиотекар заједно реализују часове с темом Комуникација и
писменост; ови часови се надовезују на часове српског језика, одређују значења појмова читалачка,
информациона, информатичка, медијска писменост и указују на тежњу човека за успостављањем
непосредне вербалне и невербалне комуникације. Наставник историје грађанског васпитања и
библиотекар држе часове на тему Гајимо писменост (Слобода и писменост) што је тема обележавања
Дана писмености 2012. године. Ови часови су подстакли ученике на размишљање о важности развоја
демократског друштва ради развоја писмености и мира.
Заједнички часови наставника и библиотекара упознају ученике с појмом комуникације с различитих
аспекта (усмена, писмена, електронска комуникација, говор, језик, штампа, е-медији) и повезују појмове
писмености, језика и комуникације у ширу слику која ће се детаљније разрађивати кроз часове и друге
активности током целе школске године.
Реч је часовима који уводе савремени приступ појму писмености. Ученици се подстичу да размишљају о
активностима на часовима и да прате дешавања током целог пројекта. Пишу о часовима, развијају
медијску и информатичку писменост које заједно чине основ писмености данас.
Наставни материјал87 за часове српског језика и информатике и рачунарства, налази се на сајту школе.
Осим на на часовима редовне наставе, ученици и на часовима библиотекара и активностима културне
делатности школе, у школској и јавној библиотеци (Градска библиотека Сопот, одељење у Малом
Пожаревцу), разговарају о значају писмености кроз историју и о томе шта појам писмености значи данас.
Пројекат „Комуникација“ – септембар, октобар и новембар 2012.
Планирају се и реализују друге активности у школи које побољшавају комуникацију међу ученицима:
часови више предмета на тему Комуникација, радионице за ученике Комуникација и Толеранција,
повезује се садржај више предмета, наставници и стручни сарадници раде тимски на часовима редовне
87

Страна на сајту школе на којој су презентације за часове у оквиру пројекта „Комуникација“,
http://osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/projekti/komunikacija.html

Школска

б и б л и о т е к а 2 1 | 108

наставе и током активности у оквиру Дечије недеље и обележавања Дана толеранције. Активности током
Дечије недеље обухватају и сарадњу с родитељима и локалном заједницом.
Наставници грађанског васпитања и веронауке договорили су се да у шестом разреду током целе школске
године кроз пројекат обрађују тему Читање за бољу комуникацију. На часовима физичког васпитања тема
је Комуникација и спорт. Поједини часови у оквиру пројекта држани су на спортском терену и у Градској
библиотеци Сопот, у одељењу у Малом Пожаревцу.
Повећање примене ИКТ-а реализује се кроз израду ППТ презентација за часове и активности ученика на
часовима техничког и информатичког образовања информатике и рачунарства, тј. израду дела наставног
материјала и флајера и рекламе о раду на часовима и обележавању Месеца писмености и Дечије недеље.
После реализације часова тематске наставе у октобру, ученици су вредновали часове тематске наставе,
писали су литерарне радове на часовима српског језика, а на часовима информатике и рачунарства
израђивали њихове електронске верзије.
Циљеви
Општи: Побољшање атмосфере и међуљудских односа у школи кроз сарадњу стручних сарадника са
наставницима током планирања и реализације ОВ рада.
Специфични:
-

Побољшање квалитета и атрактивности свих облика образовно-васпитно рада кроз креирање
добре атмосфере за учење,
Побољшање комуникације међу наставницима и стручним сарадницима у планирању и
реализацији активности,
Стицање нових знања у вези с појмовима комуникација и језик: вербална и невербална
комуникација, електронска комуникацији, елементи успешне комуникације,
Развијање културе изражавања, упознавање с појмом комуникација и елементима добре
комуникације, читалачке, информационе, информатичке и медијске писмености,
Развијање културе понашања и успешне комуникације код ученика,
Побољшање комуникације међу ученицима и између ученика и наставника,
Увођење нових метода рада ради побољшања учења и подучавања,
Развијање компетенција наставника и стручних сарадника за примену ИКТ-а у свакодневном раду:
израда е-наставног материјала,
Унапређење сарадње с родитељима и локалном средином,
Повећање броја активности у оквиру хоризонталног учења,
Побољшање рада школе и презентовање резултата.
Учесници

Наставници и стручни сарадници
Наставници српског језика и информатике и рачунарства ТИО планирали су и реализовали часове
тематске наставе, припремали наставни материјал, вредновали активности, сарађивали са
библиотекаром у припреми презентације за стручно усавршавање у школи на Наставничком већу.
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Библиотекар је сарађивао с педагогом и наставницима у планирању и реализацији свих активности током
трајања пројекта „Комуникација“, израдио са наставницима наставни материјал, планирао и реализовао
активности током Дечије недеље и обележавања Дана толеранције, сарађивао с локалном заједницом,
вредновао активности, припремао чланак за школски лист, сарађивао с наставницима у припреми
презентације за стручно усавршавање у школи.
Педагог је подстицао наставнике на сарадњу, присуствао часовима тематске наставе, планирао и
реализовао активности током Дечије недеље и обележавања Дана толеранције, организовао радионице
за ученике, сарађивао с родитељима и вредновао активности пројекта.
На тему Комуникација, са ученицима свих разреда разговарали су и наставници разредне наставе,
наставник физичког васпитања, наставник историје грађанског васпитања, наставник француског
језика грађанског васпитања и вероучитељ.
Ученици
Ученици осмог разреда упознали су се са основним појмовима из области комуникације и језика, стицали
нова знања у вези с појмовима комуникација и језик (вербална и невербална комуникација, електронска
комуникација, елементи успешне комуникације), развијали културу понашања и успешне комуникације,
размишљали о комуникацији, говорили и писали о комуникацији коју успостављају с другима и
вредновали активности на часовима тематске наставе пројекта.
Ученици осталих разреда разговарали су на тему Комуникација, стицали нова знања у вези с појмовима
комуникација и језик: вербална и невербална комуникација, развијали културу понашања и успешне
комуникације, размишљали о комуникацији и говорили о комуникацији коју успостављају с другима.
Родитељи
Током Дечије недеље организована је трибина за родитеље на тему Комуникација, коју су водиле педагог
и библиотекар школе. После кратког уводног предавања педагога о теми и активностима школе у вези с
темом, с родитељима се причало о комуникацији с децом, начину решавања проблема и толеранцији.
Резултати и добробит
Како школа ради у три објекта села и како је због тога отежана комуникација међу запосленима, одлична
сарадња педагога и библиотекара и добра сарадња са наставницима омогућавају бољи проток
информација и боље функционисање школе и унапређивање њеног рада.
Створена је добра атмосфера за учење и успостављена боља комуникација међу свим актерима у школи,
побољшана је комуникације међу ученицима и између ученика и наставника.
Смањен је број конфликата међу ученицима и број примера вербалних и невербалних сукоба међу
ученицима.
Реализовани су заједнички часови наставника и стручних сарадника у дигиталној учионици, занимљиви за
ученике, примењене су разновресне методе рада на часовима и повећано је задовољство ученика.
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Наставници и стручни сарадници израдили су разноврсни наставни материјал и примењивали су
електронско учење, користили су ИКТ у планирању, реализацији и вредновању ОВ рада.
Наставници и стручни сарадници унапредили су компетенције за комуникацију и сарадњу, а стручно
усавршавање се одвијало кроз различите активности у школи и хоризонтално учење.
Остварена је успешна сарадња с родитељима и локалном средином.
Активности се представљају јавности на више начина, а на првом месту кроз презентацију наставног
материјала за часове на сајту школе. Резултати активности представљају се кроз презентацију на
Наставничком већу, у оквиру стручног усавршавања у установи, и кроз чланке у школском листу.
Праћење и вредновање активности
За праћење и вредновање коришћене су следеће технике: посматрање, анализа и дискусија (наставници,
ученици и стручни сарадници током и након активности), литерарни радови и извештаји.
У вредновање часова тематске наставе били су укључени: наставници, ученици, библиотекар и педагог.
Наставници и стручни сарадници су вредновали рад ученика и активности на часовима кроз извештаје и
самовредновање, као и током приказа активности (стручно усавршавање) кроз анализу и дискусију.
Ученици су вредновали рад наставника, активности на часовима и свој рад (самовредновање) кроз
разговор и литерарне радове.
Наставници, библиотекар и педагог разговарали су са ученицима и пратили њихов рад и, на основу свих
облика вредновања, закључили су да су циљеви часова у потпуности остварени.
Остале активности током пројекта највише је вредновао педагог, али и остали наставници, реализатори
појединих активности. Општа је оцена да су активности биле веома успешне и да је општи циљ остварен,
те да је побољшана атмосфера у школи.
Стручни сарадници су подстакли наставнике на бољу и сврсисходнију сарадњу. Од почетне идеје о
неколико часова, дошли смо до двомесечних активности током којих је повезан садржај више предмета
уз примену тимског рада наставника и ученика.
Дешавања током Дечије недеље повезана су темом Комуникација, а мото Дечије недеље „Растемо као
једно – Бољи смо заједно“, искоришћен је као назив презентације припремљене за стручно усавршавање
на нивоу установе.
Ови часови и активности, одржани на почетку школске године, били су подстрек за наставак сарадње
током године и остваривање веома успешних активности у оквиру часова тематске, пројектне и
интердисциплинарне наставе у нашој школи.
Часови - Како су их описали ученици
Ево неколико интересантних одговора ученика VIII2 на питања из анонимне анкете о часовима и
комуникацији коју успостављају са другима.
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Било је необично и забавно, волела бих још оваквих часова. И да су наставници увек тако опуштени.
Било би занимљивије у самој школи.
Прича о комуникацији је настављена на часу физичког у бибиотеци. Причали смо о комуникацији у
спорту. Наша комуникација у току игре је врло агресивна.
Они који спавају на часовима мање су спавали.
Наставници су најзад одлучили да нас пусте у дигиталну учионицу да бисмо причали о прошлим
часовима. Они су на тим часовима били опуштени и причљиви, као што су и сада. Само што нас сада
критикују што не знамо да пишемо ћирилицом по тастатури. Облећу око нас и помажу нам како би
ови састави личили на нешто.
Волела бих да оваквих часова има више зато што нам дају могућност да кажемо све што мислимо. Ја
сам написала шта сам хтела. И овим саставом сам остварила једну комуникацију са вама, надам се
успешну. Поздрав од мене. Ви сте најбољи наставници на свету.
Шта каже педагог
Часови тематске наставе „Комуникација“ су успешни, јер:
-

реализација часова на овакав начин захтева тимски рад и сарадњу свих наставника и стручних
сарадника који учествују у планирању, и када је то успешно – охрабрује,
часови су били у другачијем окружењу, занимљивији, атрактивнији, динамичнији,
истицани су кључни појмови и подаци и то на очигледан и, понекад, шаљив начин,
истицана је примена онога што су усвајали о комуникацији у свакодневним животним
ситуацијама,
подстицајни су за ученике и омогућавају слободну размену мишљења,
ученици су се активно и заинтересовано укључивали,
активност ученика није сведена на репродукцију, већ је интелектуално ангажовање било
максимално.

Дечија недеља
Дечија недеља је протекла у знаку комуникације, одржани су часови и радионице за ученике на ту тему,
као и трибина за родитеље.
Наставници разредне наставе организовали су радионице са својим ученицима и, на различите начине,
разматрали правила лепог понашања. Након завршених активности, сви разреди су урадили тематске
паное „Правила лепог понашања у учионици“ и поставили их у учионицама. Ученици првог и другог
разреда су имали активности на тему „Добра комуникација и лепо понашање“ и, кроз симулацију
одређеног понашања, учили зашто је важно поштовати правила лепог понашања и у чему је значај добре
комуникације. Део активности је била и ликовна радионица на тему Култура изражавања.
Са ученицима старијих разреда на тему дечијих права, комуникације и лепог понашања разговарале су
библиотекар и педагог, одржана је радионица за ученике петог разреда, као и састанак Ђачког
парламента.
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На трибини за родитеље педагог школе је одржао предавање на тему Добра комуникација и решавање
конфликата. После тога су педагог и билиотекар разговарали са родитељима о решавању проблема
комуникације међу децом и између родитеља и деце.
Сарадња са локалном заједницом остварена је посетом ученика четвртог и трећег разреда и ученика из
Поповића Градској библиотеци у Сопоту (одржан је час посвећен читању) и Центру за културу (ученици су
гледали позоришну представу).
Утицај на остала дешавања током школске године
Успешност пројекта Комуникација допринела је да наставимо да „растемо као једно и будемо бољи
заједно“, те је током другог полугодишта реализовано неколико, такође, веома успешних пројекта, часова
тематске наставе.
О томе сведоче и прилози у школском листу и наставни материјали постављени на сајту школе88.
Маркетинг
Приказ активности, стручно усавршавање у школи - јануар 2013.
На Наставничком већу, а у оквиру стручног усавршавања у установи, приказани су ток и ефекти тематске
наставе Комуникација. За излагање је припремљена презентација Растимо као једно - Бољи смо заједно
89
, чији је назив мото Дечије недеље 2012. године. После излагања уследила је дискусија која је
обухватила питања везана за успешност овакве врсте наставе, затим како најбоље постићи сарадњу међу
наставницима током тематске наставе и на који начин укључити што више деце у активности током часова
више предмета изведених у учионици и ван ње, а који су се нарочито допали ученицима.
Представљање пројекта у школском листу - фебруар 2013.
Током новембра и децембра 2012. и јануара 2013. године ученици, наставници и библиотекар су
припремали материјал за школски лист. На часовима библиотечко-новинарске радионице ученици су
одабрали најбоље радове настале током пројекта којима описују часове, изабрали фотографије и
израдили део чланка о активностима у оквиру пројекта Комуникација.
Чланак о активностима, о Дечијој недељи и другим дешавањима можете прочитати у Чаролијама 90.
Представљање пројекта на Смотри - октобар 2013.
Смотри стваралаштва школских библиотекара присуствује трочлани тим, а два члана представљају
пројекат уз одговарајућу презентацију 91.

88

http://osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/nastava/nastava.html - Страна на сајту школе на којој су постављени прилози
о часовима пројектне, тематске и интердисциплинарне наставе.
89

http://osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/projekti/prikaz.ppsx - Презентација коришћена за стручно усавршавање у
школи, постављена на сајту школе.
90
http://osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_11.pdf - Школски лист на сајту школе.
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Наставак – Све исто, а све различито
На почетку школске 2013 2014. године наставља се добра комуникација и сарадња наставника и стручних
сарадника у заједничком планирању активности за реализацију Развојног плана и Школског програма.
Користи се наставни материјал на тему комуникација за часове српског језика, информатике и
рачунарства, физичког и грађанског васпитања у осмом разреду. На исту тему се држе часови у са
ученицима шестог, седмог разреда и осмог разреда.
Посебно је важна сарадња библиотекара и наставника ликовне културе у септембру и октобру 2013.
Године, поводом конкурса и пријављивања ликовних радова на тему У бојама Смотре.
Али, то није крај. Наставља се...

91

http://osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/strucno/komunikacija_smotra.ppsx - Презентација коришћена на Смотри,
постављена на сајту школе.
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Тања Маљоковић92
ОШ „Бранко Радичевић“, Нови Београд
мр Мирјана Филиповић Курузовић93
АД „Ђуро Салај“ Београд

Креативна радионица „Заштитни знак“

Сажетак: Подстакнути ликовним конкрусом „У бојама Смотре“ ученици ОШ “Бранко
Радичевић“ са Новог Београда, чланови библиотекарске секције, учествовали су у
радионици „Заштитни знак“. Задатак ове радионице био је да се ученици упознају с
појмом и значајем заштитног знака, као и да осмислe лого за Смотру стваралаштва
школских библиотекара Србије. Активност је реализована у три сусрета. Први састанак
секције искоришћен je за упознавање ученика с појмом заштитног знака, значајем и
функцијом коју он има. Потом су ученици сами правили нацрте на задату тему,
руководећи се сопственим идејама. У атмосфери тимског рада и сарадње, одабране су
најбоље идеје које су дорађене и, уз помоћ мр графике Мирјане Филиповић Курузовић,
направљен је заштитни знак Смотре стваралаштва школских библиотекара Србије.
Током радионица и саме израде знака ученици су се дружили, уживали, размењивали
идеје, стварали и учили развијајући сарадњу и креативан дух.
Кључне речи: ОШ „Бранко Радичевић“, Нови Београд, школска библиотека, креативна
радионица, заштитни знак, графика, тимски рад, лого

Мотивација
С обзиром на то да живимо у информатичком времену у коме се већина, па и интелектуалци отуђују од
штампаних медија, школа и школске библиотеке постају места у којима се библиотекари и наставници
боре да књиге промовишу на најбољи могући начин. Како књиге у библиотекама не би добиле улогу
експоната у музејима, потребно је да библиотекари, током свог рада активно укључују ученике у живот и
рад библиотеке организујући различите врсте активности. Школске библиотеке би требало да буду места
окупљања, места у којима ће деца уз дружење са књигом развијати своје креативне способности,
уживати, учити и активно користити библиотечкe фондове.

92
93

tanja.maljokovic@gmail.com
mirjana.filipovic.kuruzovic@gmail.com
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Имајући на уму ове околности, а са циљем промовисања библиотеке као места у коме се књиге активно
користе и простора у коме се окупља што већи број ученика, септембра месеца 2013, чланови
библиотекарске секције ОШ „Бранко Радичевић“ на Новом Београду учествовали су у раду креативне
радионице под називом „Заштитни знак“.
Активност је подстакнута конкурсом „У бојама Смотре“ - конкурс за лого и заштитни знак Смотре
стваралаштва школских библиотекара Србије. Тим поводом одлучили смо да у просторијама школске
библиотеке одржимо радионицу и заинтересоване ученике, чланове школске библиотеке, упознамо са
појмом и значајем заштитног знака и логотипа.
Основни задатак био нам је да учесницима радионице приближимо, објаснимо појам и значај визуелног
идентитета, везу између слике, речи (логос-реч) и штампе (типос-жиг, отисак).
Кроз дружење и разговор, у опуштеној атмосфери, окружени књигама, неколико ученика одговорило је
на позив да научено одмах примени на конкретном задатку -Лого и заштитни знак Смотре стваралаштва
школских библиотекара Србије. У кратком року настало је неколико занимљивих цртежа, a
конструктивном разменом идеја дошли смо до интересантних графичких решења.
Специфични циљеви које смо желели да остваримо у току рада радионице били су:
1. стицање знања о појмовима и значају заштитног знака и логотипа;
2. упознавање са фазама у изради ликовног решења;
3. упознавање нових ликовних техника - линорез, и могућностима примене те технике на
употребном предмету;
4. упућивање на тимски рад и истицање значаја размене идеја;
5. повезивање деци блиског начина ликовног изражавања са конкретним задатком везаним за
књигу и библиотеку;
6. неговање идеје да библиотека може бити место различитих културних дешавања.

Реализација
Радионица је реализована у три фазе (три сусрета).
Први сусрет
Ученицима је речено да на сусрет понесу било који артикал са специфичним заштитним знаком. Тако су
ученици, чланови библиотеке, учесници радионице, донели амбалажу са заштитним знаком њима
познатих производа (Слика 1).
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Слика 1. Амбалажа коју су ученици донели

Ученици су кроз кратко предавање и разговор схватили важност визуелне препознатљивости и разумели
су шта је заштитни знак и лого.
Након анализе донетих предмета, од ученика је тражено да осмисле идејна решења за израду сопственог
ликовног рада. Деца су упозната са конкретним задатком: израда заштитног знака Смотре стваралаштва
школских библиотекара Србије.
Приступили су изради идејних решења. У ведрој, опуштеној атмосфери, окружени књигама, ученици су
међусобно слободно размењивали идеје и индивидуално израђивали идејна решења.
Други сусрет
Други сусрет је започео предавањем Мирјане Филиповић Курузовић, магистра графике, о техникама
израде заштитног знака. Ученицима су представљене неке графичке технике.
Сваки ученик је самостално, прихватајући сугестије чланова групе и ментора, приступио изради ликовног
рада. По завршетку, организована је ликовна изложба радова, дискусија и размена мишљења о
успешности реализације, идејама и креативним решењима која су учесници понудили.
Кроз разговор, одабране су најуспешније и најкреативније идеје које смо детаљно анализирали, а сваки
ученик је давао сопствено мишљење о томе шта му се свиђа, а шта би променио. Тако смо направили
заједничко идејно решење заштитног знака Смотре.
На основу договора учесника радионице наш ментор мр графике Мирјана Филиповић Курузовић је, у
сарадњи са сликаром Курузовић Александром, реализовала заштитни знак Смотре користећи савремене
технологије. Деца су активно учествовала у свим фазама процеса израде заштитног знака. На тај начин су
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упозната са могућностима разраде идеје од скице до готовог производа.
Пошто су ученици били веома заинтересовани за технике које су примењене, одушевљени резултатом
рада и коначним уметничким производом, а у жељи да наставе дружење и активност, донета је одлука да
направимо још један производ користећи технику линорез. Након договора, одабрано је да ученици
ураде обележиваче страница за књиге на тему Смотре.

Слика 2. Финална верзија заштитног знака Смотре стваралаштва школских библиотекара Србије

Трећи сусрет
У жељи да децу на њима прихватљив, непосредан начин, упознамо са могућностима древних графичких
техника, радионицу смо обогатили једном графичком техником – линорезом. У техници линореза свако је
израдио клише уз помоћ ког смо ручно одштампали оригиналне обележиваче страница књиге.

Слика 3. Обележивачи страница у техници линорез
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Учесници радионице, чланoви библиотекарске секције, ученици ОШ ''Бранко Радичевић'': Јована
Курузовић, Серафима Милекић, Ангелина Милекић и Марија Курузовић.
Ментори: мр Мирјана Филиповић Курузовић родитељ, професор цртања и сликања, Тања Маљоковић
библиотекар.
Исходи радионице
1. Ученици су стекли богата знања о појмовима и значају заштитног знака и логотипа тако што смо пошли
од њима познатих производа, ка реализацији оригиналних идеја.
2. Током рада, ученици су упознати са свим фазама у изради ликовног решења: идејни нацрт, анализа,
израда скице и учешће у изради финалног решења.
3. На сопствену иницијативу, ученици су упознати и са новом ликовном техником-линорезом, и
могућностима примене ове технике на употребном предмету;
4. Током рада ученици су стално размењивали мишљења, једни другима допуњавали идеје критикама и
похвалама. Идеје су у почетку размењиване стидљиво, али како је активност одмицала, израда заштитног
знака је постала предмет праве тимске сарадње међу њима. На крају су закључили, да је свако од њих
дао значајан допринос успешној реализацији и био поносан на то.
5. Дечија радозналост и склоност ка ликовном изражавању, у овој радионици је повезана са конкретним
задатком, тако да су ученици имали потпуни увид у то како једна креативна идеја постаје готов производ.
6. Иако су у почетку били изненађени тиме да се ликовна активност одвија у библиотеци, ученици су по
завршетку радионице били изузетно задовољни и дали још неколико идеја за реализацију сличних
активности.
Ученици су се оспособили за тимски рад и за рад у групи у којој су неговани сараднички односи. Стекли
су нова знања која могу да примене у животу и даљем школовању. Оно што је било изузетно важно,
схватили су да је библиотека место где могу слободно да изражавају све идеје и да проводе слободно
време у различитим активностима.
Ова активност је веома занимљива и лака за имплементацију у даљи рад библиотеке, јер су ученици
стекли позитивна искуства и осетили задовољство у раду ослобођеном оцењивања. Ипак, били су врло
спремни за самопроцену, критику и похвалу осталих учесника у циљу проналажења најбољег решења. То
нас је уверило да је начин рада у нашој радионици нешто што је деци потребно да се измакну од
свакодневних, програмом ограничених активности. Део радионице где су деца своју креативност
усмерила на производњу употребног, оригиналног предмета везаног за књигу чини нешто што се може
применити у раду секције, у настави ликовне културе или слободних активности, али и у другим
наставним предметима.
Резиме
У току радионице, деца су добила прилику да новостечена знања као и знања стечена досадашњим
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школовањем комбинују са личном креативношћу и примене га на конкретном задатку, што ће сигурно
позитивно утицати на њихов рад и развој. Током радионице је у реализацији заједничког рада дошло до
сарадње на различитим релацијама: ученик-наставник, билиотекар-члан секције, родитељ-другари, у
несвакидашњим улогама, што може допринети побољшању односа и образовно- васпитног процеса.
Позитивна искуства, задовољство ученика у раду ослобођеном оцењивања, али врло подложно
аутопроцењивању, критици и хвали осталих учесника у циљу проналажења најбољег решења, уверили су
нас да је начин рада у нашој радионици нешто што је деци потребно да се измакну од свакодневних,
наставним програмом огрничених активности. Део радионице где су деца своју креативност усмерила на
производњу употребног, оригиналног предмета везаног за књигу чини нешто што се убудуће може
применити у раду библиотекарске секције.
У току реализације радионице "Заштитни знак" наметнуло нам се питање места уметничке графике у
основно образовном систему. Лакоћа и непосредност са којом су деца приступила изради печата, клишеа,
линореза и нашла везу између своје визуелне асоцијације и теме књиге, библиотеке и уверила нас је да
је графика нешто деци блиско и мора наћи место у систему образовања. То нас је подстакло да се мало
позабавимо и појмом графике.
Прилог - Кратак текст о графици
„Графика је најмлађа грана ликовне уметности. Назив највероватније потиче од грчке речи "графеин",
што значи цртати резањем. То је у ствари заједнички назив за различите начине умножавања цртежа.
Да бисмо добили гарфику, морамо израдити клише. Клише је плоча (од дрвета,метала или камена) на
којој је изведен цртеж резањем или цртањем (на камену), па штампањем добијамо отиске у оноликом
броју примерака који желимо.
Најзначајније графичке технике су: дрворез, линорез, бакропис, акватинта, литографија, монотипија и
друге.“( Карић - Слијепчевић, 1970)
„У најранијем узрасту деца почињу цртати и сликати "нагонски" а служе се прстима, оловком, кредом,
пастелом, темпером, гвашем, или режу папире и праве колаже, обликују у песку, пластелину, глини или
меком дрвету. Постепено радом, а не "учењем техника“, деца стичу техничка искуства, изражајну
спретност и све веће техничко мајсторство. У складу са таквим развојем дајемо деци, на одређеном
ступњу узраста и развитка, обично у деветој години живота да раде графичким техникама, као што су
дрворез и линорез...“ (Куленовић, 1974)
Под графиком подразумевамо различите начине умножавања цртежа. Печат као претеча савремене
графике познат је од најранијих трагова људског постојања.
Графика је настала из људске потребе за комуникацијом. Умножавање слике да би је могао видети већи
број људи, да би могла стићи на бише различити места. Кључна реч је људска потреба.
Човек, дете има потебу за цртањем, остављањем трага на најразличитијим материјалима, подлогама . Да
ли постоји и таква потреба за умножавањем цртежа? Штампарство je настало из људске потребе за
комуникацијом. Међутим графика као техника од свог почетка има специфичан ликовни израз који до
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дана данашњег, па чак у ери компјутера и најсавременијих начина комуникације опстаје у свом изворном
облику. Такав ликовни израз мора наћи своје место и у савременој општеобразовној пракси. Посредност
графичких техника код деце отвара могућност за развој ситне моторике, планирање и организацију рада,
стрпљење. Неизвесност исхода рада на графици подстиче дечију радозналост и жељу да се што боље
овлада техником. Кроз рад на графици и упознавање историјата графике дете на непосредан начин
долази до сазнања о историји, развоју људког друштва. Радионички, занатски карактер рада у графици
захтева од деце понекад тимски рад и учи их да заједнички рад није одсуство индивидуалне
креативности. Често у раду на графици уче једни од других.
„Када је праисторијски човек око 150 пута умножавао руку на камену стену Гаргашке пећине (код
Авентигана, у Француској ), у црним, црвеним и плавим нијансама, вјероватно није био ни свестан гесте
која је утиснула печат његовом свјету препуштајући каснијим родовима све дилеме око нагађања сврхе
технички припростог начина умножавања прве и најприродније шаблоне - властите руке.
Откуд и откад потреба за умножавањем? Обред? Магија? Церемонијал? Симболика? Игра? Нагонски
ритуал умножавања властите личности? Естетски чин? Потреба за обликовањем симбола и знакова
властитог унутарњег доживљавања са циљем да се успостави духовна комуникација? Или све то?! И
више." (Хозо, 1988)
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Лого Смотре - Лепо је цртати

Сажетак: Сарадња наставника ликовне културе и школског библиотекара у планирању и
реализацији активности за остварење циљева из Развојног плана школе, посебно у вези са
обележавањем важних дана у вези с писменошћу, књигом и читањем и учешћем на
ликовним конкурсима, тајна је велике заинтересованости ученика за ликовно стваралаштво,
израду великог броја одличних радова и освајање награда. Конкурс за израду логоа пете
Смотре стваралаштва школских библиотекара једна је од прилика за нове успехе. На
часовима ликовне културе, цртања, сликања, вајања и ликовне секције наставник разговара
са ученицима, упућује их у израду радова на задату тему, помаже им у естетској анализи и
учи их вршњачком вредновању и одабиру најбољих радова. Наставник и ученици
организују изложбе у холу школе или у просторијама Градске библиотеке Сопот у Малом
Пожаревцу, а резултати рада ученика и наставника презентују се у школском листу и на
сајту школе. Ученици воле да цртају и сликају, развијају креативност и тако настају бројни
радови, десетак одличних, од којих је шест послато на конкурс. Паралено са ангажовањем
за Смотру, сви су укључени и у обележавање Међународног дана писмености током
септембра, Дечије недеље и Месеца књига и Месеца школских библиотека током октобра.
И сви се слажу да је лепо цртати.
Кључне речи: лого, ликовне технике, сарадња, креативност, цртање, сликање.

Како радимо
У Развојном плану школе, поред осталих циљева, планирани су развијање естетских вредности и потребе
за естетским кроз ликовну уметност, те креативно осмишљавање обележавања важних датума током
године. Предвиђене активности обухватају израду ликовних радова за ликовне конкурсе и обележавање
важних дана, догађаја, годишњица, процену вредности ликовних радова и припрему изложбе радова.
Важно је да наставници и стручни сарадници сарађују међусобно и са ученицима у планирању и
реализацији активности.
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Добра сарадња наставника ликовне културе и библиотекара годинама се огледа у организацији
активности за обележавање важних дана у вези с писменошћу, књигом и читањем, па је и ове године
обележање Међународног дана писмености, током целог септембра, имало одличне резултате - ученици
су били веома инспирисани темом и израдили су квалитетне радове. Остварена је и сарадња с Градском
библиотеком Сопот, одељењем у Малом Пожаревцу, где се држе часови библиотекара и часови ликовне
културе и организују изложбе радова.
Међународни дан писмености
Школски библиотекар и наставници српског језика, информатике и рачунарства и историје одржали су
током Месеца писмености, у септембру 2013. године, часове са ученицима старијих разреда на тему
Писменост за 21. век.
На часовима ликовне културе, цртања, сликања и вајања ученици су израдили ликовне радове на тему
Писменост, а онда су направили изложбе радова у холу школе и у Библиотеци у Малом Пожаревцу.

Слика 1: Ученици V2 у Библиотеци у Малом Пожаревцу припремају слике за изложбу поводом Међународног дана
писмености

Конкурс
Почетком септембра 2013. године објављен је ликовни конкурс за лого Пете Смотре стваралаштва
школских библиотекара и то је била прилика за нове активности којима се остварују циљеви Развојног
плана, а које су трајале све до краја октобра, до одржавања Смотре.
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Циљеви активности
Општи
-

Развијање естетских вредности и потребе за естетским кроз ликовну уметност,
Креативно осмишљавање обележавања важних датума током године.

Специфични
-

Мотивисање ученика на стваралаштво,
Развијање креативности, естетске перцепције и укуса код ученика,
Стицање естетских искустава ученика, која могу применити у свакодневном
животу,
Обележавања важних дана у вези с писменошћу, читањем и књигом,
Унапређење сарадње с локалном средином,
Побољшање рада школе и презентовање резултата.

Мотивација
Ученици наше школе су учествовали на конкурсу и 2012. Године, и тада је рад ученице Сање Туфегџић
освојио прву награду за идејно решење логоа Смотре. Један од изборних предмета у школи је Цртање,
сликање, вајање, а постоји велико интересовање ученика и за рад у ликовној секцији. Зато ученици наше
школе имају искуства и у учешћу на другим конкурсима и освајању награда. Осим тога, о њиховом таленту
и труду сведоче многобројни ликовни радови у школском листу Чаролије, као и чланци о постигнутим
успесима.
На пример, у мају 2013. освојили су девет награда на конкурсу „Сопот мој завичај“, о чему пишу Чаролије
бр. 13 96.
Та врста презентовања рада ученика и награде представљају одличну мотивацију за нове и добро
реализоване идеје ученика и развијање креативности и естетских вредности.
Идеја и реализација
Наставник ликовне културе упознао је ученике старијих разреда у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу са
конкурсом и резултатима ранијег учешћа на овом конкурсу. Ученици су на часовима стицали и обнављали
знања о томе да је лого (знак, симбол) визуелно представљање имена фирме или робне марке, или нечег
другог, који временом постаје њен заштитни симбол. Лого је прво што запазимо и најдуже памтимо и
треба да је једноставан и оригиналан.
Наставник је говорио о настанку и развоју логоа и показао је ученицима једноставне и успешно урађене
примере. Објаснио је да је стилизација и геометризација у ликовном изражавању начин на који
обрађујемо појаве које желимо да прикажемо. На часовима ликовне културе у петом и шестом разреду
обрађена је наставна јединица Визуелно споразумевање. Са ученицима шестог и седмог разреда у Малом
96
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Пожаревцу додатно се о тој теми разговарало и на часовима цртања, сликања, вајања (два одељења
имају тај предмет као изборни), и управо су ученици тих одељења били највише и заинтересовани за рад.
На часовима су ученици разговарали о комуникацији, визуелном споразумевању и преношењу поруке
ликовним, а не литерарним средствима, што значи да треба пренети сликом што више могућих података,
тј. задатак треба решити са што мање текста.
Библиотекар је разговарао са ученицима о намени знака који треба да израде, објаснио им да се Смотра
одржава на Светски дан школских библиотека и да треба да одражава дух прославе. Тако су ученици
упознати с наменом знака који праве да би његов изглед прилагодили тој намени. Даља упутства
наставника ликовне културе односила су се на форме и технике рада. Некада је услов за израду знака
било то да он графички асоцира на објекат који представља. Ни данас се то не избегава, али је много
важније да знак буде такав да га је лако запамтити и препознати. Добро је да се основна верзија знака
ради као црно-бела. То је најпростији облик који се може лако применити на разне начине. Боје је лако
додати касније, било да се усвоје заштитне боје, било да се боја бира зависно од потребе. Треба
избегавати велики број боја, а нарочито преливе између боја.
Ученици су прихватили изазов, искористили објашњења и урадили двадесетак веома добрих радова.
Сами су бирали ликовне технике, најчешће су то биле комбиноване ликовне технике: пастелне креде,
темпера и црни туш – графика.
Све активности су се дешавале у септембру, у време када су били укључени и у обележавање
Међународног дана писмености, па је то вероватно разлог што није било још више радова.
Избор радова
Следећи корак је била естетска анализа радова на часовима редовне и изборне наставе. Ученици су
поставили радове на таблу и разговарали о њима. Наставник је тражио да примењују естетско-ликовна
правила и да свако учествује у анализи, да користе ликовне појмове које су усвојили или да усвоје оне
које још нису, и да на тај начин богате ликовни речник.
Требало је да уочавају различите ликовне елементе на појединим радовима, да развијају самостално
мишљење и да аргументовано образлажу своје ставове. На тај начин су развијали критички однос према
радовима других ученика, као и према сопственом раду.
Ученици су уз помоћ наставника направили естетску анализу радова, одредили колико су поштовани
ликовни принципи приликом израде логоа и направили избор најбољих радова за свако одељење.
Коначна селекција је урађена на часовима ликовне секције и тада је у ужи избор за слање на конкурс
ушло шест радова. Пет радова представљају прави лого, док у шестом, који је изузетно добро урађен,
преовлађују карактеристике плаката.
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Слика 2: Рад Лого урадила је Сања Симић, ученица VII2

Праћење и вредновање активности
Наставник је пратио цели ток израде и процене радова, посматрао је ученике, запажао начин рада,
уочавао које су технике и материјале поједини ученици успешно савладали и применили у ликовним
задацима, похвалио и оригиналност идеја и ликовног израза, као и техничку спретност појединих ученика.
Ученици су на часовима анализирали радове другова и своје радове и развијали естетски укус и
перцепцију.
Одабрани радови пријављени су на конкурс и израђена је одговарајућа презентација, а у том делу
учествовао је и библиотекар. Нарочито је важан био део вредновања активности. Библиотекар је са
ученицима разговарао о томе како се осећају кад цртају и сликају, шта им се свиђа и зашто, како долазе
до идеја, имају ли омиљене теме и сл. Коментари ученика и наставника ликовне културе били су део
презентације процеса израде логоа.
Коментари
Ученици VI2 писали су о цртању, темама које воле и начину рада:
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Цртање ме смирује и испуњава. Слушам савете наставника, али волим да додам неке елементе који су
јединствени, у томе је креативност.
Цртање је за мене занимљиво и забавно. Волим да цртам и бојим различите ствари и уклапам боје да
цртеж буде лепо обојен. Кад ми наставница каже тему рада, урадим то брзо и лако. Волим кад други
похвале мој рад.
Тема за цртање није тако важна, волим да цртам све и да бојама истакнем цртеж. Кад добијем тему,
мислим, мислим и на крају нацртам.
Наставник Нада Аранђеловић је коментарисла рад ученика:
Ученици су талентовани и вредни. Највећа мотивација за рад им је похвала пред друговима,
постављање радова на паноу у учионици и холу школе, објављивање рада у школском листу и, наравно,
награде које освоје кад учествују на наградним конкурсима.
Оствареност циљева
Кроз разговор са ученицима и заједничку анализу радова, наставник и библиотекар су оценили да су
циљеви активности остварени, да ученици размишљају о важности писмености, читања, књиге и
библиотеке, и стварају ликовне радове. Неколико ученика показује изузетан таленат за ликовно
стваралаштво и они се стално подстичу на даљи рад, на часовима ликовне културе и ликовне секције.
Учешће на оваквом конкурсу права је прилика за успешно развијање креативности.
Припреме за презентацију на Смотри
Када је дошао позива за учешће на Смотри сарадња наставника и библиотекара је настављена, јер је
требало припремити одабране радове за изложбу и израдити постер за представљање школе пред
другим учесницима Смотре.
Тај део активности урађен је са ученицима у Малој Иванчи, на часовима библиотечко-новинарске и
ликовне секције. Радови су опремљени паспартуом, подлогама од хамера боје цигле. Посебно је био
урађен постер на коме је представљено уметничко стваралаштво ученика, а онда су поједини ученици
написали реченице о омиљеним темама за цртање и сликање. На постеру је нацртан и наставник ликовне
културе како са уживањем прати рад ученика. Ови часови су били прилика и да се ученици подсете шта је
то постер, како преноси поруку и шта су одлике доброг постера.
Смотра
Стручни семинар Смотра стваралашта школских библиотекара одржан је 28. октобра 2013. године у
ОШ „Ђорђе Крстић“ у Београду. Излажући на Смотри, наставник је говорио о процесу рада са ученицима и
тајни њихове успешности. Иако радови нису били награђени, били су запажени и похваљени на изложби,
а наша школа је представљена на најбољи начин. Ове утиске са Смотре наставник и библиотекар су
пренели ученицима.
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На крају – резултати
Искуство сталног рада, обрада више тема, такмичарски дух у одељењу, као и заједнички рад у пару и
групи, доприносе да ученици боље примењују стечена знања и предлажу идеје да се започне рад на неку
нову тему, на пример да учествују на ликовним конкурсима. То је прилика да се упореде с ђацима из
других школа и средина, да доживе успехе који оснажују њихову сигурност, мотивацију и вештину у
ликовном изражавању.
Ученици су самосталнији у одлучивању како да нешто ураде, трагају за идејама, уобличавају их и
представљају. Ако раде тимски, нарочито кад имају задатке у оквиру школских пројеката и кад треба
поделити задужења у оквиру групе, умеју сами да се организују и осмисле задатке.
Маркетинг
Презентација 97 припремљена за Смотру у којој су најбољи радови постављена је на сајт, као и кратки
прилог98 о Смотри и изложби ликовних радова.
Шта даље
Наставник подстиче ученике да учествују на новим ликовним конкурсима. Ученици израђују ликовне
радове поводом обележавања Месеца школских библиотека, Месеца књига и у оквиру школских
пројеката.
Библиотекар и наставник сарађују у презентацији резултата рада ученика и промовишу рад школе
приређивањем изложби радова и израдом прилога за сајт школе и школски лист Чаролије.
Очекујемо све боље радове и веће успехе.

97

http: osmiloradmarkovic.edu.rs straneс strucno logo.ppsx - Презентација коришћена на Смотри, постављена на
сајту школе.
98
http://osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/strucno/smotra_2013.pdf - Прилог о Смотри објављен на сајту школе.
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Награде о образложења жирија

Примери добре праксе
Библиотека – расадник врлина и вештина

„Билингвални час у мултимедијалној библиотеци“ - Мирољуб Ракић, Милијана Добросављевић,
Вишња Минчев, Дом ученика Средње железничке школе, Београд
Колеге из Железничке техничке школе и Дома ученика Средње железничке школе у Београду показале су
нам како сарадња између наставника и школског библиотекара може уродити добрим ефектима, ако се
заједно планира и изводи тимски. Билингвални час у мултимедијалној библиотеци представља узоран
пример кооперативног и интердисциплинарног приступа у настави, корелације између предмета,
искоришћености ресурса школске библиотеке библиотеке, с циљем подстицања и развијања
истраживачког духа ученика. Поред тога, практиковањем тимског приступа у планирању и реализовању
часа, аутори овог рада су одабрали најделотворнији начин да се и код ученика утиче на развијање
тимског духа и вршањачког учења – учењем по моделу. Због тога смо ауторима овог рада доделили
похвалницу за допринос школском библиотекарству у категорији Библиотека – расадник вештина и
врлина, са жељом да наставе да развијају и негују тимски дух у средини у којој раде.

Библиотека 2.о
„Поштењем до знања“ – Силвана Јовић, ОШ „Коста Абрашевић“ Београд
Рад Поштењем до знања приказао нам је само делић огромне базе ресурса за ученике и наставнике као
вишеструко повезане блогове. Своју мисију ово веб-место и њен вредни аутор извршили су много пре
Смотре. Рад је настао као једна врста накнадне памети и искуства аутора са тачке гледишта, посебно
актуелне код нас – са становишта ауторских права и интелектуалне својине. Тако нам је ауторка показала
шта је поштење, али и шта је интелектуални криминал – теме на коју је наша јавност потпуно неосетљива.
С једне стране, ауторка је сама у потпуности у свом раду поштовала ауторска права, до те мере да је
илустрације књига сама цртала, не желећи да их позајмљује с интернета. С друге стране, она и од других
очекује да поштују минимум културе понашања на интернету, бар толико да приликом коришћења и
цитирања нечијег рада наведу прави извор. Због труда који је уложила и због етике на коју нас је
подсетила – Силвани Јовић из ОШ „Коста Абрашевић“ доделили смо похвалницу за допринос школском
библиотекарству у категорији Библиотека 2.0. Њеној бази желимо у будућности много више интеракције
са ученицима, а много мање неетичних преузимања од стране колега.

Школски културни менаџмент
„Ноћ у школској библиотеци“ – Зоран Башић, Јелена Бабић
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13. београдска гимназија подсетила нас је не само на то шта је и какав може бити задатак библиотеке,
него и на то шта је задатак сваког образованог и културног човека, од гимназијалца до академског
грађанина. Акција коју је ова школа са својим библиотекарима осмислила храбра је и лепа. Храбро је у
времену осипања и извртања свих вредности, и помами прослава на граници укуса, понудити целодневни
квалитетан програм. Велика храброст и велико умеће уложено је у то. Сведоци смо да школама не
недостају различите активности које им нуде издавачке куће, путујући писци и глумци тезгароши,
радионичари, невладине организације, повремене и привремене пројектне групе и трупе које нуде своје
садржаје младима. Дивота овог пројекта је и у томе што цео почива на сопственим снагама, снагама
својих ученика, наставника и два врсна библиотекара Јелене Бабић и Зорана Башића. Истовремено, читав
подухват је прави бисер и у методолошком и у дидактичком смислу. Наиме, у пројекат се свашта може
упаковати и то се увек види као натегнутост, неповезаност, сваштарење. Ево пројекта, малог,
једнодневног, али великог и угледног и по циљевима који је поставио пред себе, и по квалитету исхода.
Бисеру међу пројектима, светлости библиотекарства – похвалница за допринос развоју библиотекарства у
категорији Школски културни менаџмент.

Библиотекар као лидер

„Читалићи 2013“ - Маја Радоман Цветићанин, ОШ ,,Десанка Максимовић'' Катун; Соња Станковић, ОШ
,,Стојан Живковић Столе'' Трњане; Бранка Виденовић ОШ „Вук Караџић'', Житковац
Рад Читалићи 2013. описује веома амбициозан и вредан подухват, који одликује: богатство пажљиво
одабраних и добро вођених активности, синхронизован рад великог броја носилаца на остварењу
заједничког циља, велики бој учесника, добро праћење и документовање ефеката рада. Посебан
карактер раду даје видљива и важна улога школског библиотекара у подстицању других да се укључе, а
не рад уместо других, током трајања целог пројекта, што оправдава његово сврставање у конкурсну тему
Библиотекар као лидер. Лако смо га, међутим, могли сврстати и у друге две конкурсне теме: Библиотека –
расадник вештина и врлина и Школски културни менаџмент, што смо проценили као квалитет више овога
рада. По својој убедљивости и енергији рад Читалићи 2013. даје нови и потпунији смисао промовисању
културе читања путем организовања међушколске смотре и такмичења у читању, на које смо навикли и
које се спроводе у различитим срединама. Похваљујемо пројекат Читалићи 2013. за допринос развоју
библиотекарства у категорији за коју је пријављен, а његовима ауторима желимо много успеха у
наредном периоду.

У бојама Смотре

збирка ликовних радова ученика ОШ ''Бранко Радичевић'' Нови Београд; ментори: библиотекарка
Тања Маљоковић, родитељ Мирјана Филиповић Курузовић (АД Ђуро Салај)

Награда „Мина Караџић“
за најбољег школског библиотекара у школској 2012 2013. години – Анђелка Танчић Радосављевић, ОШ
„Ратко Митровић“ Нови Београд

Школска

Награђени ликовни рад ученика
Исидора Станковић, ученица 8. разреда ОШ „Ђорђе Крстић“ Београд
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Презентације
Презентације са Смотре налазесе у дигиталној остави, доступне јавно. По дозволи аутора могу се преузети
и користити без права измене.
Пленарна предавања
https://skydrive.live.com/?cid=E9F9F3EE828CED1D&id=E9F9F3EE828CED1D%21118#cid=E9F9F3EE828CED1D&i
d=E9F9F3EE828CED1D%21155
Искуства студената у вођењу портфолија: пример једног истраживања
http://prezi.com/bf4qhhcw_tdm/iskustva-studenata-u-voenju-portfolija-primer-jednog-istrazivanja-nastavnika/
Библиотека – расадник вештина и врлина (4 рада)
https://skydrive.live.com/?cid=E9F9F3EE828CED1D&id=E9F9F3EE828CED1D%21118
Библиотека 2.0 (2 рада)
https://skydrive.live.com/?cid=E9F9F3EE828CED1D&id=E9F9F3EE828CED1D%21118#cid=E9F9F3EE828CED1D&i
d=E9F9F3EE828CED1D%21117
Културни менаџмент (2 рада)
https://skydrive.live.com/?cid=E9F9F3EE828CED1D&id=E9F9F3EE828CED1D%21118#cid=E9F9F3EE828CED1D&i
d=E9F9F3EE828CED1D%21114
Библиотекар као лидер (3 рада)
https://skydrive.live.com/?cid=E9F9F3EE828CED1D&id=E9F9F3EE828CED1D%21118#cid=E9F9F3EE828CED1D&i
d=E9F9F3EE828CED1D%21119
У бојама смотре
https://skydrive.live.com/?id=E9F9F3EE828CED1D!155&cid=e9f9f3ee828ced1d#cid=E9F9F3EE828CED1D&id=E9
F9F3EE828CED1D%21166
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Медијски прилози
Фотографије
https://skydrive.live.com/?cid=E9F9F3EE828CED1D&id=E9F9F3EE828CED1D%21189#cid=E9F9F3EE828CED1D&i
d=E9F9F3EE828CED1D%21223&v=3
Видео-запис
http://www.youtube.com/watch?v=WJ-l0u47BKg&feature=youtu.be
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