
Пројекат „Шаљем ти изазов на српском језику“ 

Циљ пројекта  

Циљ пројекта је неговање српског језика, историје и културе уз подстицање на вршњачку 

интеракцију кроз стваралачки рад. Повезивањем ученика из разних земаља кроз изазове на 

српском језику (писма, цртеже, задатке), оснажује се и сарадња међу колегама у погледу 

стручних компетенција (припрема часа, подстицај ученика на рад, искуства у пракси).  

Припрема ученика на тематским часовима  

Наставници припремају ученике на тематским часовима, у складу са Програмом основног 

образовања и васпитања у иностранству, да одељењу допунске наставе у другој земљи са 

којим су повезани, напишу писма. Уз обраћање и лични тон, писма садрже задатке које 

бирају/ предлажу/ осмишљавају/ записују/ украшавају ученици млађег, средњег и старијег 

узраста. То могу бити загонетке, мозгалице, језичке недоумице, питања из културе, историје 

– у зависности од одабране наставне теме и афинитета ученика. 

Слобода и креативност 

Ученике у изради воде наставници који осмишљавају разноврсне наставне материјале – 

квиз, мозгалице, питалице, укрштенице, кратке филмове, презентације – са циљем усвајања 

наставних садржаја и мотивисања ученика. Деца ће, пишући вршњацима, утврђивати 

научено. Ђаци се могу представити групним радом и/или индивидуалним писмима, што 

зависи од састава групе и процене наставника који организује рад. Наствници имају слободу 

у реализацији, а ђаци креативност у изражавању и одабиру питања која желе да поставе 

вршњацима. 

Сарадња међу колегама у различитим земљама 

Један наставник треба да изабере једно наставно место (у просеку 15 радова) или ђаке из 

различитих група за сва три узраста у којима предаје, а може се и договорити са колегом из 

друге земље колико ће група повезати. Наставнчки пар се договара, бира ко упућује изазов 

и припрема активност у складу са могућностима. Шаље се једна коверта (са питањима свих 

ученика) на адресу колеге са којим се сарађује, чији ће ђаци одговорити. Имајући у виду 

ситуацију са пандемијом, за ову школску годину могу се скенирани радови послати и на 

имејл колеге сарадника. 

Продукти рада 

Пожељно је фотографисати активности са часова уз кратак текст и ђачке (одабране) радове 

за постављање на школске електронске медије. Планирана је, по завршетку реализације, 

израда заједниичког колажа радова из свих земаља са представљањем наставника-

сарадника и рада њихових ученика. 

Часови – е-база 

Тематски часови преко којих је реализован пројекат могу се поставити, уз писану припрему 

са наставним прилозима, у е-базу „Час по час“. 
Аутори пројекта су Татјана Поповић и Блаженка Тривунчић 


