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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив активности „Светски дан детета“ - обележавање 

Име и презиме 

школског 

библиотекара 

Милица Бошковић 

Назив школе Техничка школа Ивањица 

Место Ивањица 

E-mail 

библиотекара 

 

 

Контакт телефон 

библиотекара 

 

Учесници ученици I/5(економски техничар – 4.степен) и I/2(модни кројач – 

3.степен); наставник српског језика и књижевности Јелена 

Богдановић, наставник информатике и рачунарства и 

електротехнике Драгана Богдановић, школски психолог Дејан 

Вукићевић, школски библиотекар Милица Бошковић, директор 

школе Мирјана Ненадић (као и присутни наставници у току 

активности и одељенске старешине) 

Спољни 

сарадници 

Канцеларија за младе Ивањица (координатор Иван Стаменић), ТВ 

Голија/Ивањички радио (РТВ Мелос) (новинар Мирјана 

Братуљевић) 

Циљ активности  Проширивање знања о правима и обавезама деце са нагласком на 

праву на учење, забаву, слободно време и игру, праву на једнаке 

прилике за остваривање свих својих могућности и праву на 

безбедно и сигурно окружење  

(Задаци: оспособљавање ученика за квалитетно и активно 

коришћење слободног времена; подучавање различитим типовима 

интелигенције у контексту могућности развијања својих пуних 

потенцијала; подстицање разумевања међу децом и разумевања 

добробити деце; указивање на актуелне проблеме са којима се деца 

и млади суочавају; усмеравање пажње јавности на обавезе друштва 

према деци) 

Исходи 

активности 

Ученик ће бити у стању да: 

-дефинише документа која се односе на права деце 

-наброји основна права која се дефинишу овим документима 

-класификује корисне сајтове према садржају – учење, култура, 

слободно време 

-анализира предложене могућности за активно коришћење 

слободног времена (школска библиотека, Градска библиотека, 

активности Канцеларије за младе) 

-понови и примењује приказана правила дигиталног правописа 

-дефинише основне изворе правописних правила у српском језику 

-употреби научено и раније стечена знања да реши спајалицу и 

осмосмерку у дигиталном алату 
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-да дефинише типове интелигенције 

-да упореди сваки тип са својим типом и типовима у свом 

окружењу 

-да испланира како да развија свој тип, као и оне типове који се 

могу унапредити 

-да процени начине на које би могао унапредити слабије 

заступљене типове 

-да опише опасности које постоје на интернету 

-да објасни последице појединих погрешних поступања на 

интернету 

-да анализира како се безбедно може користити интернет и 

боравити у дигиталном окружењу 

-да процени колико и како проводи време на интернету 

-да вреднује садржаје којима је присуствовао и начин на који су 

они приказани 

Корелација са 

садржајима 

наставних 

предмета 

српски језик и књижевност, информатика и рачунарство, 

психологија, грађанско васпитање (дигитални правопис, 

безбедност на интернету, типови интелигенције, права детета – 

конвенција, волонтеризам) 

Време 

реализације 

20. 11., 23. 11. и 24. 11. 2020. године (сваки дан по 60 минута)  

Кратак приказ 

активности (до 

250 речи) 

     Први дан посветили смо пажњу праву на учење, слободно 

време, забаву и игру. Ученици су упознати са значајем датума, 

основним правима из Конвенције, као и са корисним сајтовима где 

могу наћи образовне садржаје, али и садржаје из области културе, 

уметности, волонтеризма, заштите и сл. Представљени су 

резултати Анкете о читању која је спроведена 2019/2020. и 

искоришћена је прилика да се читање представи као један од 

корисних, забавних и едукативних начина да се проведе слободно 

време и да се ученици позову да постану чланови школске и 

Градске библиотеке. Координатор Канцеларије за младе 

представио је активности ове организације и позвао ученике да се 

активно укључе у рад Канцеларије и кроз то искуство стекну  

знања и вештине неопходне за даље образовање и друштвено 

активирање. Наставник српског језика упознао је ученике са 

основним елементима, изворима и начелима правописа у 

дигиталном окружењу, што смо сматрали корисним јер су данас 

ученици све више упућени на коришћење дигиталних технологија. 

Први дан завршен је игром – у алату wordwall ученици су 

решавали спајалицу повезујући писце из детињства и њихова дела, 

а потом су у осмосмерци пронашли десет кључних речи повезаних 

са Конвенцијом о правима детета. Утиске су остављали на паноу 

урађеном помоћу алата линоит. 

     Други дан посвећен је циљу да сва деца имају право да остваре 

свој пуни потенцијал и да имају једнаку прилику за то. У складу са 

тим школски психолог разговарао је са ученицима о типовима 

интелигенције истичући да сви поседујемо различите типове 
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интелигенције, а да је код свакога неки тип израженији. Појаснио 

је да се на неким типовима може радити, како бисмо их 

унапредили и користили на најбољи начин у свакодневном 

животу. 

      Трећи дан био је посвећен безбедном окружењу тј. безбедности 

на интернету. Наставник информатике припремио је презентацију 

и упитнике у виду мапа ума. Било је речи о заштити личних 

података на интернету и квалитетном коришћењу времена на 

интернету, у безбедном окружењу. 

Допринос 

унапређивању 

образовно-

васпитног рада 

       Различити аспекти датума приказани су ученицима из угла 

различитих области  - језик, интернет, психологија, безбедност, 

слободно време, учење. Остварена је сарадња наставника из 

различитих стручних већа са стручним сарадницима и директором 

са циљем да се ученицима укаже на разноврсне могућности које 

имају у локалној заједници, у својој школи и на интернету. 

Коришћени су дигитални алати у реализацији активности како би 

садржаји били ефектније представљени. Остварена је сарадња са 

партнерима у локалној заједници са циљем да се свеобухватније 

приступи образовању и васпитању и да се на тај начин развије и 

међупредметна компетенција која се односи на одговорно учешће 

у демократском друштву. 

Самопроцена   Активност је реализована као угледна активност у школској  

библиотеци. На основу повратних информација добијених од 

ученика на крају сваког дана (стикери, пано у алату линоит) који 

су били веома позитивни, одлучено је да се активност уврсти у 

редовне активности у библиотеци – задржати концепт, а мењати 

само области тј. права која се акцентују и обрађују и начине. 

Ученици су активно учествовали сва три дана. Сарадња са 

установама и организацијама из локалне средине треба да буде 

што чешћа јер привлачи пажњу ученика и помаже да приступ   

образовању и васпитању буде свеобухватнији. 

Директни 

линкови на коме 

је објављена или 

промовисана 

активност - сајт 

библиотеке, 

школе, 

друштвенa 

мрежa, портал, 

други доступни 

онлајн садржаји, 

итд. 

https://www.youtube.com/watch?v=jmr2ObmR578&ab_channel=RTV

Melos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVtV_82PPXg&ab_channel=RTV

Melos 

 

https://bibliotekatsi.wordpress.com/2020/11/22/%d1%81%d0%b2%d0

%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd-

%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0/ 

 

https://www.facebook.com/milica.sarenac.7 

 

 

https://www.facebook.com/skolskabibliotekaTSI 

 

https://www.facebook.com/groups/529523823864298/?multi_permalin

https://www.youtube.com/watch?v=jmr2ObmR578&ab_channel=RTVMelos
https://www.youtube.com/watch?v=jmr2ObmR578&ab_channel=RTVMelos
https://www.youtube.com/watch?v=EVtV_82PPXg&ab_channel=RTVMelos
https://www.youtube.com/watch?v=EVtV_82PPXg&ab_channel=RTVMelos
https://bibliotekatsi.wordpress.com/2020/11/22/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0/
https://bibliotekatsi.wordpress.com/2020/11/22/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0/
https://bibliotekatsi.wordpress.com/2020/11/22/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0/
https://www.facebook.com/milica.sarenac.7
https://www.facebook.com/skolskabibliotekaTSI
https://www.facebook.com/groups/529523823864298/?multi_permalinks=2059305350886130
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ks=2059305350886130 

 

https://tehnickaivanjica.edu.rs/page/2/ 

 

https://www.skolskaupravacacak.rs/oblasti-rada/prevencija-

nasilja/2310-tehnicka-skola-u-ivanjici-obelezen-svetski-dan-deteta.html 

 

 

 

Остале напомене Будући да је школска библиотека Техничке школе у Ивањици 

место где се не реализују само активности посвећене књигама и 

читању већ и оне посвећене другим аспектима живота младих 

(претходних година обележавали смо Светски дан борбе против 

СИДЕ (школска 2018/2019.) и Међународни дан толеранције 

2019/2020. године), школске 2020/2021. године обележен је 

Светски дан детета.  

Прилог о овој активности објављен је и у Просветном прегледу 

под насловом „Програм у библиотеци“ 

 

 

https://tehnickaivanjica.edu.rs/page/2/
https://www.skolskaupravacacak.rs/oblasti-rada/prevencija-nasilja/2310-tehnicka-skola-u-ivanjici-obelezen-svetski-dan-deteta.html
https://www.skolskaupravacacak.rs/oblasti-rada/prevencija-nasilja/2310-tehnicka-skola-u-ivanjici-obelezen-svetski-dan-deteta.html

