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Подаци о програму на коме се заснива рад
Назив програма обуке:
Школски електронски часопис у служби кретивности ученика
Број програма обуке у каталогу:
273
Школске године на које се Каталог односи:
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2018/19, 2019/20. и 2020/21.
Област у каталогу:
Српски језик и књижевност
Година похађања програма обуке:
2019
Зашто се аутор определио да похађа овај програм обуке:
Већ неколико година, заједно са колегиницом Светланом Стевановић, водим новинарску секцију,
где су ученици су за све битне догађаје у школи, правили зидне новине, а било је и штампаног
школског листа „Ми пишемо”. „Школски електронски часопис у служби креативности ученика”
први је семинар који смо похађале у организацији Образовно креативног центра. Овај семинар је
била идеална прилика да унапредимо своје знање, и све предвиђене активности секције
реализујемо у склопу школског електронског часописа, где су ученици показали сву своју
креативност и маштовитост. У школи је већ постојао школски лист „Ми пишемо“, (од 1961) и
објављивањем првог електронског броја часописа отишли смо корак даље, како у неговању и
настављању традиције, тако и у осавремењавању наставе и примени ИКТ-а у настави.
Стечена знања/вештине са обуке које је аутор применио у свом образовноваспитном/васпитно-образовном раду:
Након завршетка семинара, цела новинарска секција је добила нову димензију. Претходних
година је штампан школски лист, али је цео тај процес припреме и штампе био јако компликован
за све нас. Била је потребна помоћ око прелома текста, дизајна и штампе, а после обуке све је
било у нашим рукама. Спојили смо ИКТ-а у настави са знањем на семинару и све то усмерили у
изради и објављивању школског часописа.
Како су стечена знања/вештине са обуке допринеле унапређивању образовноваспитног/васпитно-образовног рада:
Стечена знања су у многоме унапредиле рад секције. Сазнали смо како практично да обрађујемо
текст, фотографије, цртеже, како да креирамо и објавимо сам часопис. Предности електронског
часописа су велике, како у лакшем креирању самог часописа, тако и у доступности свима и
свуда, независно од тиража. Ученици већ имају одређено знање информатике, стално користе
мобилне телефоне и рачунаре, тако да је интернет новинарство представило лагани наставак
њихове информатичке писмености. Део часописа настао је и за време ванредног стања, које није
ометало рад секције.
Добит за циљну групу:
Часопис је објављен 8. октобра 2020. године, поводом Дана школе. Објављивање електронског
облика часописа је у нашој школи направило велику прекретницу у новинарској секцији и
дигитализацији ваннаставних активности. Спојили смо смо све предмете у школи, а такође и
многе колеге, који су упркос бројним обавезама, дали немерљив допринос. После објављивања
часописа, број заинтересованих ученика за секцију је значајно повећан и проширен и на пројекат
"Ђак репортер". Пошто часопис није излазио неколико година, а сада је и дигитализован, осмех
задовољних ђака, колега, некадашњих ђака, суграђана, је и више од тренутног задовољства и
мотивације.
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Подаци о раду
Назив рада:
Школски електронски часопис "Ми пишемо"
Област:
Српски језик и књижевност
Активност је реализована кроз:
ваннаставна активност
Активност је реализована са циљном групом:
децом/ученицима
Опис реализованих активности:
Циљ активности: објављивање часописа поводом Дана школе. Наставак и реализација свих
циљева новинарске секције (самостално писање и објављивање свих облика новинарских
чланака наших ученика), развијање и неговање љубави према српском језику, самој школи,
новинарству. Наставак традиције новинарске секције, подстицање креативности, маштовитости
ученика и практична примена ИКТ-а у ваннаставним активностима. Остварен је циљ да, упркос
отежаним условима рада, објавимо први електронски часопис у нашој школи, по чему ће нашу
новинарску секцију будуће генерације памтити.
Време трајања: од октобра 2019. до октобра 2020. године
Број ученика: 30 ученика
Начин реализације: Део часописа настао је пре ванредног стања, а рад на часопису настављен је
за време наставе на даљину, да би почетком нове школске године у октобру, поводом Дана
школе, часопис био објављен.
Чланови новинарске секције су подељени у тимове, троје ученика је осмислило и реализовало
интервју са директорком, два ученика су разговарала са педагогом, остали ученици су пратили
и направили ретроспективу целе школске године, са освртом на реализована такмичења и
успехе наших ученика. Неговање традиције је битан сегмент нашег часописа, па имамо и део о
старим занатима, али и о занимањима будућности. Нисмо заборавили ни спортску страну, где
смо остварили сарадњу са наставником физичког васпитања. Ученици су посебно били
креативни у осмишљавању забавне стране. Пошто часопис носи име „Ми пишемо” неколико
страна је посвећено литерарним радовима ученика.
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