ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОЈЕКТУ ЧИТАЛИЋИ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16.ГОДИНУ

ШКОЛЕ УЧЕСНИЦЕ ПРОЈЕКТА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОШ „ Алекса Шантић“, Бања Лука
ОШ „Змај Јова Јовановић“, Бања Лука
ОШ „ Иво Андрић“, Бања Лука
ОШ“ Десанка Максимовић“ ,Трн
ОШ „Десанка Максимовић“, Приједор
ОШ „Данило Борковић“, Градишка

ТЕМА ПРОЈЕКТА- Српска народна књижевност кроз игру
БРОЈ УЧЕСНИКА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОШ „ Алекса Шантић“, Бања Лука 23 ученика
ОШ „Змај Јова Јовановић“, Бања Лука 16 ученика
ОШ „ Иво Андрић“, Бања Лука 15 ученика
ОШ“ Десанка Максимовић“ ,Трн 10 ученика
ОШ „Десанка Максимовић“, Приједор 11 ученика
ОШ „Данило Борковић“, Градишка 30 ученика
УКУПНО: 105 ученика и 20 наставника

У септембру 2015.године школе које су изабране да учествују у Пројекту позване су на
уводни састанак на којем им је представљена тема и активности које слиједе.
Представници школа су нагласили да радо прихватају учешће уз инсистирање да све
активности у оквиру Пројекта буду у оквиру тимова које бирају координатори и
директори школа. Координатор Пројекта за Републику Српску је нагласила озбиљност
и предложила начин ангажовања свих учесника, који подразумијева и тијесну сарадњу
Завода и изабраних школа.
Завршна манифестација је била 11.маја у Дјечијем позоришту Републике Српске
у Бањој Луци на којој су ученици свих шкоола у Пројекту приказали тачке које су
спремили. Свака школа је имала могућност да одабере на који начин ће реализовати
овај Пројекат, а координатор је током школске године обилазила школе пратећи њихов
рад. Пројекат Читалићи у Републици Српској је већ другу школску годину и
захваљујући Ауторском тиму из Републике Србије успјешно се реализује. У Републици
Српској овај Пројекат није такмичарског карактера и представници школа који су
ангажовани сматрају да је то изузетно важно, јер су сви учесници дали свој максимум
ангажујући се у овој активности. Важно је нагласити да су све школе учеснице
Пројекта у своје школске Развојне планове уврстиле и Пројекат Читалићи.

Сва истраживања показују да дјеца све мање читају, на тестовима показују лоше
резултате из области разумијевања текста и вјештине читања. Враћањем књиге у
дјечије руке, обогатићемо фонд ријечи наших ученика, а тиме и могућности
изражавања. Пројекат учи ученике основне школе како се води дневник прочитаних
књига, као и да ученицима средњих школа укажемо на значај вођења читалачког
дневника. Само књига из које је нешто записано, заиста је и прочитана књига.

У Бањој Луци 23.маја 2016.године

координатор за Републику Српску
Мр Силва Добраш

