„Оштро Перце 2017/2018“
Пројекат и наградни конкурс “Оштро Перце 2017/2018” организују се за ученике,
наставнике и библиотекаре основних школа.
О пројекту
Аутори пројекта: Слађана Галушка и Анђелка Танчић
Циљеви пројекта су:
- побољшање и развијање читалачке, информационе, медијске писмености ученика,
- подстицање употребе информационих технологија у настави и развијање
дигиталне писмености ученика,
- развијање међупредметних компетенција ученика,
- афирмација постигнућа ученика у области стваралаштва и подизање квалитета
образовања,
- афирмација постигнућа/активности наставника и библиотекара.

Програм пројекта
Пројекат подстиче сарадњу међу ученицима, наставницима и библиотекарима, а има
и такмичарски карактер. Наставници и школски библиотекар помажу ученицима да
стекну вештине информационе, медијске и дигиталне писмености и да развијају
међупредметне компетенције. Током пројекта ученици читају књижевна дела
предвиђена наставним планом и програмом за српски језик. О њима разговарају са
наставницима и библиотекарима и израђују задатке.
Ученици млађих разреда читају бајке предвиђене наставним планом и
програмом за српски језик: народне бајке, бајке Десанке Максимовић, браће
Грим, Андерсена, Пушкина, Гроздане Олујић и сл.
Ученици старијих разреда читају:
Пети разред
- „Чича Јордан“, Стеван Сремац
- „Хајдуци“, Бранислав Нушић
Шести разред
- „Аска и вук“, Иво Андрић
- „Орлови рано лете“, Бранко Ћопић
Седми разред
- „Прича о кмету Симану“, Иво Андрић
- „Поп Ћира и поп Спира“, Стеван Сремац
Осми разред
– „Деца“ Иво Андрић
- „Сумњиво лице“, Бранислав Нушић

Школски ниво пројекта
На школском нивоу ученици читају текстове предвиђене програмом и израђују
следеће задатке:
- ученици од првог до четвртог разреда пишу коментаре или краће приказе и
илуструју омиљену бајку,
- ученици од петог до осмог разреда пишу приказ књижевног дела (приповетка,
роман, драмски текст) и илуструју га и праве плакат за њега.
Радове настале на школском нивоу процењују наставници и библиотекари и бирају
најбоље радове чијим ауторима додељују награде на нивоу школе.
Постигнућа ученка се промовишу кроз изложбе, прилоге за сајт школе и школски
лист и сл.
Радови настали на школском нивоу могу бити елементи за израду радова за
наградни конкурс.
Осим тога, тема и садржај књижевног дела, као и грађа за њега, могу се разматрати и
из угла других наставних предмета, па се могу организовати часови тематске,
интердисциплинарне наставе. Наставници у сарадњи са библиотекаром
осмишљавају истраживачке задатке за ђаке и упознају их са концептима
информационе и медијске писмености. Ученици прикупљају информације потребне
за решавање задатака и користе их да стекну нова знања, која у различитим
медијским формама презентују другим ђацима и наставницима. Тако се кроз обраду
књижевног текста повезује садржај више наставних предмета: српски језик, природа
и друштво, историја, географија, физика, музичка култура, ликовна култура,
информатика и рачунарство итд.
Ове активности могу послужити за израду радова за наградни конкурс.

Календар догађаја у оквиру пројекта
За Школски ниво радови се израђују до марта 2018.
Током овог дела пројекта ауторке ће реализовати две радионице на тему „Израда
задатака и прирема материјала за конкурс“:
- Радионица за наставнике и библиотекаре, учеснике у пројекту, у јануару 2018.
- Радионица за ученике, учеснике у пројекту, у фебруару 2018.
Радионице ће бити одржане у Београду, а материјал коришћен на њима биће
доступан свим учесницима пројекта на страни Супер учење.
Радови на наградни конкурс се могу послати од 12. до 25. марта 2018. године, а
резултати ће бити објављени до 20. априла 2018.
Завршни сусрет и додела награда биће организовани крајем априла 2018.

Наградни конкурс „Оштро Перце 2017/2018“
Наградни конкурс „Оштро Перце 2017/2018“ се организује за ученике основних
школа, наставнике и библиотекаре.
Право учешћа
Право учешћа имају сви ученици основних школа на територији Републике Србије.
Рад може бити дело једног ученика или тима ученика. Тим ученика има право да
заједно изради један рад. Уколико освоји награду, чланови тима деле награду. Сваки
учесник или тим може да конкурише само са по једним радом у свакој од категорија.
Предмет наградног конкурса
Предмет наградног конкурса је рад ученика у којем се књижевни текст приказује у
различитим медијским формама.
Рад се израђује на основу књижевног текста који је предвиђен наставним планом и
програмом за српски језик и пројектом.
Рад се реализује помоћу
информационих технологија
као наставног средства и може
бити једној од категорија:
•
Сликовница
Ученици млађих разреда
представљају у форми
сликовнице једну бајку коју су
читали у оквиру пројекта.
•
Трејлер
Ученици старијих разреда
представљају у форми трејлера
једно књижевно дело које су
читали у оквиру пројекта.
•
Наставни материјал
Ученици од четвртог до осмог разреда припремају, уз помоћ наставника и
библиотекара, наставни материјал за обраду једног књижевног текста тако да га
сагледају кроз садржај више наставних предмета и повезују знања из више научних
области.
Кроз истраживачке задатке они проналазе информације у вези са садржајем текста и
грађом за текст који се односе на историју, географију, биологију, музичку културу
итд. Затим израђују наставни материјал који обухвата садржај више наставних
предмета.

Формат радова
•
Сликовница се израђује на највише 8 стране формата А4. Сликовница треба да
има насловну страну (назив рада, аутор, школа...). Шаље се као документ у пдф
формату сачињен од 8 фотографија (фотографисане или скениране стране).
•
Трејлер може да садржи текст, фотографије, аудио и видео записе. Пожељно је
да то буду оригинални радови. Максимална дужина трајања трејлера је 90 секунди.
Трејлер се поставља на интернет (Јутјуб). На конкурс се шаље само документ са
подацима о називу/теми рада и ауторима и наводи се адреса/линк на којој се налази
трејлер.
•
Наставни материјал се израђује у дигиталној форми која може да садржи
текст, фотографије, аудио и видео записе. Треба да је доступан другим ученицима и
наставницима и поставља се на интернет: веб страна школе, веб страна наставника,
посебна веб страна намењена само теми која се обрађује и сл.
На конкурс се шаље само документ са подацима о називу/теми рада и ауторима и
наводи се адреса/линк на којој се налази наставни материјал.

Додатне информације и контакт
За све додатне информације библиотекари и наставници се могу обратити
ауторкама.
Имејл адресе:
sladjanagaluska@gmail.com
andjelka.tancic@gmail.com
Телефон: 063206378
Пријаве школа за учешће у пројекту до 31. децебра 2017. на адресу:
perceostro@gmail.com
Радови за конкурс се шаљу од 12. до 25. марта 2018. на адресу:
perceostro@gmail.com

