Водич за другу годину
Пројекта „Образовни круг“

„Културна баштина“

Земље учеснице
Пројектне активности у 2019. години повезаће ђаке из редовних школа у Републици
Србији, који уче француски и италијански језик као други страни језик, са ученицима
допунске наставе на српском језику у Француској и Италији.

Наши циљеви
Циљеви су учење српског/матерњег и француског или италијанског језика, приказивање
и истраживање културне баштине и вршњачко учењe уз коришћење електронских алата
у директној, вођеној комуникацији између ученика из редовних школа у Републици
Србији и српских допунских школа у Француској и Италији.

Школе и градови партнери
Пет школа из пет градова Србије повезано је са српском допунском школом у
Француској: ОШ „Аврам Мразовић“ – Сомбор, ОШ „Стефан Немања“ – Нови Пазар,
ОШ „Ђура Јакшић“ – Зајечар, ОШ „Бранислав Нушић“ – Београд и Пољопривредноветеринарска школа – Свилајнац.
Допунска школа српског језика у Италији сарађује са ОШ „Љубица Радосављевић Нада“
из Зајечара.

ОШ „Бранислав Нушић“
Београд
Невенка Јоксовић

Допунска школа
Париз
Блаженка Тривунчић

Допунска школа
Париски регион
Љиљана Симић

Допунска школа
источна Француска
Снежана Милетић

ОШ „Стефан Немања“
Нови Пазар
Сенад Браховић

ОШ „Аврам Мразовић“
Сомбор
Биљана Штрбац

ОШ „Ђура Јакшић“
Зајечар
Драгана Тодоровић

Допунска школа
Италија
Ивана Марјановић

Пољопривредно-ветеринарска
школа, Свиланац
Драгана Вучковић

ОШ „Љубица Радосављевић Нада“
Зајечар
Милена Панић

Реализација
Тема Културна баштина ће се реализовати у пет виртуелних сусрета.
1.
2.
3.
4.
5.

Од имена до симбола
Једна изузетна грађевина
Споменици – културна и историјска сећања
Нематеријална културна баштина (избор)
Буди мој гост

Очекивани исходи
Ученици ће у оквиру теме:











вежбати језичке компетенције,
развијати друге компетенције (социјалне, дигиталне),
учити на забаван начин,
посетити одабране знаменитости,
забележити видео-запис или осмислити презентацију,
снимати, истраживати, представљати и говорити,
приказати културно-историјско наслеђе,
истражити значај и симболику баштине,
показати идентитет народа, града, области,
указати на туристички потенцијал представљених места.

Активности
Одржавању часова претходе припремне активности:
 Успостављање комуникације између школа учесница из обе земље и договори
око начина рада, активности и реализације предложенх садржаја;
 Израда плана одржавања сусрета у складу са школским календаром и распустима
у Француској и Србији;
 Обавештавање ђачких родитеља о учешћу ученика са описом активности;
 Израда и прибављање сагласности ђачких родитеља;
 Прављење ученичких тимова и подела ученика у парове, сходно узрасту и
интересовањима;
 Упознавање ученика са садржајем и начином рада;
 Припрема и обезбеђивање техничких услова за реализацију (интернет, компјутер,
инсталирање Скајп налога);
 Проба техничких услова, решавање и отклањање технчких проблема (тон, звук,
интернет веза);
 Заједничко планирање тока сваког сусрета и начина реализације подтеме;
 Прилагођавање планираних подтема условима, језичким склоностима и нивоу
језичких компетенција ученичких тимова сваке школе;
 Подела задужења међу наставницима о писању извештаја, фотографисању и
правовременом слању материјала на интернет страницу Кроса РТС-а.

О пројекту
Пројекат „Образовни круг“ подржава Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, Канцеларија за дијаспору и Србе у региону Владе Републике
Србије, Француски институт у Београду и Математички институт САНУ, а настао је на
иницијативу Кроса РТС-а и Савеза атлетских талената Србије.

Аутор пројекта је др Гордана Степић, коаутор и координатор програма пројекта
Блаженка Тривунчић, професорка српског језика у Париском региону, а пројектне
активности у Италији водиће Ивана Марјановић, професор разредне наставе.
Иницијатор покретања пројекта је Стеван Ковачевић, оснивач и директор Кроса РТС-а.
Пројекат је реализован школске 2017/18. године између шест редовних школа из пет
градова у Републици Србији и српске допунске школе у Француској.

Иза нас
Многобројне су активности и добробити „Образовног круга“ остварене у 2018:
 Свечана промоција пројекта у Француском инситуту у Београду којој је
присуствовала Весна Недељковић, помоћница министра у МПНТР;
 „Водич за Пилот пројекат Образовни круг“ 2018;
 Представљање пројекта на Међународној конференцији „Нове технологије у
образовању“ 8. јуна 2018;
 Зборник радова „Образовни круг – пројекат који је повезао ученике из Србије и
Француске“;
 Боравак ђака у кампу Кроса РТС-а у коме су одржане тематске радионице;
 Трећа награда на конкурсу Министарства трговине, туризма и телекомуникација
„Дигитални час“ за рад „Мултимедијални мост Београд-Париз“;
 Интернет страница obrazovnikrug.weebly.com.
 Пројектним активностима обухваћено је преко 70 ученика, претежно старијег
узраста, који су истраживали и разговарали у паровима, а ђаке је водило 10
наставника из обе земље.

Испред нас су изазови којима се радујемо.

Аутор Водича: Блаженка Тривунчић

