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Пројекат Оштро Перце 
 

 

Оштро Перце 2011 – 2014 
 

Суочене са све мањим бројем корисника 

школске библиотеке и чињеницом да се ученици 

окрећу интернету и телевизији, осмислиле смо 

пројекат који би деци био интересантан и којим 

би се побољшала култура читања. 

Циљ пројекта је био и развијање информационе и медијске писмности (ИМП) 

ученика кроз развијање критичког мишљења и креирања медијских порука. Пројекат је 

подржало Друштво школских библиотекара Србије и 2011. године реализован је у шест 

основних школа у Београду. Ученици су читали приче, романе и приручнике, писали 

приказе тих дела и правили трејлере за њих и тако их препоручивали вршњацима. 

Израдиле смо е-наставни материјал (лекције и упутства за израду задатака) који је био 

доступан учесницима (ученицима, библиотекарима и наставницима) на мудл платформи. 

Током четири године пројекат се развијао, сваке године увођени су нови задаци и 

за основце, али и за ученике првог и другог разреда средње школе. Израђени су нови е-

наставни материјали и постављени на веб страни пројекта. 

Учесници пројекта и аутори су оцењивали активности у свакој школској години и 

задовољни су постигнутим резултатима.  

1. Школске 2013/2014. године Оштро Перце постаје национални пројекат Друштва 

школских библиотекара Србије, а у њему је учествовало 500 ученика из 20 школа (из 

Србије), 32 наставника, 16 библиотекара и један психолог. Библиотекари и наставници су 

радили заједно и помагали ученицима да успешно израде задатке.  

2. Повећан је број прочитаних књига у школским библиотекама (у школама 

учесницама), као и број корисника, ученици који нису учествовали у пројекту су чули о 

њему и књигама, па су и они хтели да их прочитају. 

3. Пројекат и најбољи радови настали током четири сезоне презентовани су на веб 

страни Супер учење и на веб странама школа учесница и тако је повећан е-материјал који 

могу да користе и други ученици, библиотекари и наставници. 

4. Наставници и библиотекари су на основу програма пројекта и наставног 

материјала организовали и друге, сличне активности, којима се подстиче развијање ИМП, 

ученици су проналазили информација за израду задатака и креирали су различите 

медијске поруке: интервјуе, извештаје, телевизијске емисије, илустрације... (Пример ових 

активности представљени на су на страни Пројекти ОШ „Милорад Мића Марковић“ у Малој 

Иванчи)  

5. Пројекат је важан и за ученике и за наставнике и библиотекаре из више 

разлога: а) програм рада школских библиотекара повезан је са школским програмом кроз 

конкретне теме, часове интердисциплинарне наставе и применом метода активног и 

интерактивног учења, б) интегрисани су елементи ИМП у програм више наставних 

предмета и ученици стичу вештине ИМП. 

http://www.superucenje.org.rs/perce/perce_2013_14/
http://www.superucenje.org.rs/
http://osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/nastava/nastava.html
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Оштро Перце и Истраживање 
 

У оквиру пројекта Оштро Перце спроведено је истраживање о информационој и 

медијској писмености ученика, наставника и стручних сарадника у априлу и мају 2014. 

године. Резултати истраживања показују да су читалачке навике ученика, посебно 

дечака, недовољно развијене, ниво информационе и медијске писмености ученика је 

низак, а у школама нема довољно активности за развијање вештина информационе и 

медијске писмености. Анализа одговора наставника и библиотекара/стручних сарадника 

указује да је и њима потребна додатна обука у стицању вештина информационе и 

медијске писмености да би помогли ученицима у стицању вештина за живот у 21. веку. 

 

 

Пројекат као део програма рада библиотекара 
 

Оштро Перце препознаје важну улогу библиотека и библиотекара у подстицању и 

промоцији читања, као и у развијању информационе, медијске, информатичке писмености 

ученика. Пројекат подстиче сарадњу библиотекара и наставника на остваривању циљева, 

исхода и постигнућа образовања и васпитања. Такође, подстиче сарадњу школске и јавне 

библиотеке и школе и институција културе, посебно у вези са организацијом културних 

активности у локалној средини, промоцијом читања и промоцијом радова ученика и 

резултата пројекта. 

Активности пројекта су део програма рада школске библиотеке и школског 

програма у областима: културне активности, слободне активности и сарадња са локалном 

заједницом. Школски библиотекари у договору са наставницима и јавном библиотеком 

могу прилагодити активности својим потребама и могућностима и тако остварити циљеве 

пројекта на најбољи начин. За све активности у оквиру пројекта важан је договор у 

школи и локалној заједници.  

Оштро Перце 2014/2015, са новим и занимљивим програмом, биће један од начина 

за побољшање ИМП и ученика, али и наставника. Припремамо додатни наставни 

материјал и надамо се да ће то учинити пројекат привлачнијим, те да ће се у њега 

укључити више школа, ученика, наставника и библиотекара. 

 

 

Циљеви пројекта 
 

- промоција културе читања у школама и подстицање ученика на читање, 

- развијање информацине писмености, оспособљавање ученика за проналажење 

одговарајућих информација за решавање задатака/проблема 

- развијање медијске писмености, оспособљавање ученика за разумевање и 

креирање медијске поруке, 

- развијање вештина писања и креативног писања, 

- оспособљавање ученика за писање приказа књига и филма, 

- увођење ученика и развијање информатичке писмености ученика  

- упућивање ученика у електронско учење и коришћење електронског наставног 

материјала, 

- побољшање сарадње школских библиотекара и наставника у реализацији 

наставног плана и програма, 

- промоција најбољих радова и најуспешнијих ученика у школи и локалнох 

заједници, 

- промоција школске библиотеке као важног места за учење и развијање 

креативности ученика. 


