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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021.
Назив активности
Име и презиме школског
библиотекара
Назив школе
Место
E-mail библиотекара
Контакт телефон
библиотекара
Учесници

Спољни сарадници
Циљ активности

Исходи активности

Корелација са
садржајима наставних
предмета
Време реализације
Кратак приказ
активности (до 250
речи)

eTwinning у школској библиотеци – пројекат T.A.L.E.S.
Ингрид Граорац
ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“
Батајница, Београд

Ингрид Граорац, школска библиотекарка, Александра
Даниловић, наставница математике, Ивана Пушица,
наставница енглеског језика, ученици млађе смене (120) и
старије (30).
Учесници eTwinnig пројекта из других земаља које су у
пројекту T.A.L.E.S. – Teaching About Life and Emotional
Skills- Румунија, Бугарска, Турска, Грчка и Литванија
Разумевање прочитаног, важност емотивног доживљаја
књижевног дела у развоју дечје личности, учење језика,
сагледавање мултикултуралности, важност историјских и
националних оквира књижевног стваралаштва.
Прочитана књига од стране свих учесника пројекта која
садржи све бајке народа – учесница, знатно побољшана
комуникација на страном језику, остварена комуникација са
вршњацима
из
других
земаља.
Упознавање
са
књижевностима других народа. Развијање логичког
размишљања и сагледавање емоција насталих након процеса
читања.
Српски језик – шта су бајке, бајке других националности,
страни језик – учење кроз читање бајки на страном језику,
историја – историјски оквири настанка бајки, географија –
учење о земљама учесницама пројекта.
Две године (2020-2022.)
Од 1. 9. 2020. наша школа је партнер у ЕРАЗМУС+ К2
пројекту са још 5 школа из: Литваније, Турске, Румуније,
Бугарске и Грчке. Током наредне две школске године
ученици и наставници ће учествовати у пројекту "Teaching
About Life and Emotional Skills" (T. A. L. E. S.). Пројекат се
реализује у наредне две године (2020-2022.)
Свака земља учесница се представља кроз своје народно
стваралаштво, Србија се ове године, 2021. представила
бајком „Чардак ни на небу ни на земљи“. Бајку смо
обрадили, читали на енглеском језику, цртали, правили
изложбу у холу школе. Радови ученика постављени су на
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„бедеме чардака“. Укупно је било 110 радова. На крају прве
године пројекта, направили смо и одштампали књигу коју
су добиле све школе учеснице у којима су бајке сваке
народности. Илустрације за књигу, за нашу бајку, урадили
су ученици трећих и четвртих разреда.
Допринос унапређивању Ученици на потпуно другачији начин усвајају материју,
образовно-васпитног
такво учење је трајно. Спремни су за савладавање свих
рада
препрека са циљем да испуне задатке. Развијање критичког
мишљења и логичког повезивања усвојених информација.
Самопроцена
Уз ученике и ми као учесници пројекта стално учимо и
испуњавамо захтеве струке у којој смо. У прилици смо да
остваримо контакт са колегама из других земаља и видимо
начин њиховог рада. Учешће у овом пројекту показује
колики је значај и улога школског библиотекара у
образовању. Школска библиотека је била центар дешавања
и реализације пројекта.
Директни линкови на
https://etwinningmitraljeta.weebly.com/tales.html
коме је објављена или
промовисана активност - https://etwinningmitraljeta.weebly.com/traditional-story-tellingсајт библиотеке, школе, ways-in-my-country.html
друштвенa мрежa,
портал, други доступни https://etwinningmitraljeta.weebly.com/
онлајн садржаји, итд.
http://www.osmitraljeta.edu.rs
http://www.osmitraljeta.edu.rs/images/stories/tales%20ingrid.jpg
Такође, слике пројекта налазе се и на facebook профилу
пројекта – TALES – Teaching About Life and Emotional Skills
и на профилу школске библиотекарке - Ингрид Граорац.
Остале напомене

За прву годину рада на пројекту T.A.L.E.S. школа је добила
кроз наш тим пет Националних ознака квалитета за
пројекат.
Ове школске године, 2021/22. радимо Езопове басне и
драматизацију једне изабране басне.
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