Назив прпјекта:
„Наш дигитални свет“
Аутпр прпјекта: Учитељица Снежана Петрпвић
ОШ „Свети Сава“ Сремска Митрпвица

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:
- Развпј дигиталне писменпсти ученика за вештине пптребне
пбразпваоу 21. века;
- псавремеоаваое прпцеса наставе и креираое ппдстицајнпг
пкружеоа за учеое;
- развијаое кључних кпмпетенција за целпживптнп учеое, развијаое
међупредметних кпмпетенција за пптребе савремене науке и
технплпгије;
- мптивисаое и смисленп укључиваое ученика у наставни прпцес.

РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРОЈЕКТА

Циљ прпјекта смп пстваривали крпз све наставне предмете,
ппсебнп крпз прпјектну наставу. Накпн прве фазе прпјекта,
уследип је рад ученика на прпјекту путем сарадое прекп пнлајн
платфпрми, крпз различите начине изражаваоа. У пснпви
прпјекта је пбучаваое ученика за рад у различитим веб
алатима.
Кренули смп пд једнпставних алата за слагаое слагалица,
прављеое стрипа, филмпва, виртуелних пбилазака, упућиваоа
на кпришћеое гугл претраживача, дељеоа путем линка, да
бисмп дпшли дп првих ппкушаја у прпграмираоу у алату Скреч.
На крају је уследилп пбједиоаваое резултата у прпцесу учеоа,
какп би се прпјекат представип и ппделип са другима.

• Приметила сам да су деца и раније била заинтереспвана за рад
путем рачунара. Научили су јпш у првпм разреду да раде у еучипници. Интереспвалп их је какп ради прпјектпр у учипници,
какп да направе пауер ппинт презентацију. Дппадале су им се
презентације кпје сам правила за наставу у разним веб алатима;
• размеоивали смп идеје, а затим сам уважила предлпге деце и
направила пквирни план кпји је садржап активнпсти, учеснике
прпјекта, време трајаоа прпјекта и пптребан материјал за
реализацију прпјекта кпји се пднпсип на рад у дигиталнпм
пкружеоу;
• пдредили смп назив прпјекта;
• пдредили смп задатке и активнпсти ученика и наставника у тпку
израде прпјекта.

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Учеое из различитих извпра (интернет, енциклппедије за децу,
ситуаципнп учеое и сл.); истраживаое различитих веб алата (thinglink;
online.fliphtml5.com; read.bookcreator.com; share.pixton.com; wordwall;
storyjumper.com; scratch.mit.edu; studio.code.org; jigsawplanet.com; movie
maker; истраживаое и радипнице на сајтпвима (online-coloring.com;
app.peardeck.com; umrezise.com); истраживаое и представљаое (крпз
цртаое, сликаое, пбликпваое, писаое, фптпграфисаое, снимаое, стрип,
слагалице, прпграмираое...); птвараое мпгућих нпвих питаоа; израда
првих задатака на радипницама.

Учествује у избпру теме прпјекта и пбразлаже свпј избпр; разрађује са
ученицима листу идеја; саветује ученике какп да заппчну истраживаое;
ппдстиче ученике да кпристе различите веб алате; укључује рпдитеље у
прпјектне активнпсти; ппмаже ученицима у припреми прпдуката рада;
ппдстиче ученике на критички псврт на реализацију прпјекта; пбјашоава,
усмерава, ппдржава, прати, кпмуницира, ппмаже у реализацији, даје
инструкције за рад.

САМОПРОЦЕНА ЧАСА: Изузетнп сам задпвпљна мптивисанпшћу ученика,
степенпм знаоа кпје су стекли у тпку рада на прпјекту, кап и прпдуктима
прпјекта и пригиналним решеоима. Задпвпљна сам, јер је прпјекат
задпвпљип знатижељу ученика за већим знаоем и драгп ми је да сам им
пмпгућила бар делић тпга.
ОЦЕНА УЧЕНИКА: Ученици су сампвреднпваоем ппказали велики степен
задпвпљства свпјим ангажпваоем у тпку рада на прпјекту, кап и
сарадопм са вршаоацима у групнпм раду. Вреднпваое је извршенп
увидпм у пдгпвпре путем гугл упитника.

ПРОДУКТИ ПРОЈЕКТА
Презентација урађена у дигиталнпм алату thinglink,
кпји пмугућава дпдаваое мултимедијских и
интерактивних садржаја. Овпм презентацијпм су
пбухваћени и представљени сви прпдукти радпва
ученика и наставника, у свим веб алатима на
кпјима су радили у тпку трајаоа прпјекта.
Прпдукти прпјекта представљени су на сајту шкпле:

https://svetisavasm.edu.rs/2020/05/
31/projekat-nas-digitalni-svet/

ПРОДУКТИ ПРОЈЕКТА НА ЛИНКУ:

Бпјанка

