
1. Сваки наставник реализатор треба да ступи у контакт са наставником из школе са 

којом ће се одвијати сарадња и да на основу школских календара у обе земље утврди 

термине и динамику рада. 

2. Потребно је одржати 3 заједничка сусрета до краја јуна 2022. године. 

4. Препорука је да ученици истражују и разговарају у паровима, а за сваку подтему се 

може одабрати различит пар у оквиру једне ученичке групе/одељења, како би се избегло 

оптерећење ученика. Цела група ученика у пројекту присуствује заједничким часовима, 

подстиче се на разговор и размену мишљења поводом презентованих радова. 

5. Часови треба да буду билингвални са циљем вежбања језичких компетенција. 

6. Ученицима треба благовремено дати задатке и рокове за израду. 

7. Након реализације заједничког сусрета, наставнички пар се договора да један од њих 

пошаље обједињени наративни извештај са фотографијама и/или краћим видео- 

записима за интернет страницу Кроса РТС-а. 

Извештај се шаље Драгану Стојановићу, уреднику интернет странице на имејл 

gagacc@gmail.com, а у може се додати и адреса оснивача и организатора пројекта 

Стевана Ковачевића: ssdkovacevic@gmail.com. 

Пошто је велики број школа укључено у пројекат, потребно је поштовати правила за 

слање извештаја: 

– Наслов имејла садржи имена градова и број сусрета/часа (Београд – Париз, 1. сусрет); 
 

– Извештај је у Ворд документу у прилогу имејла, насловљен именом чланка и потписан; 
 

– Фотографије су нумерисане бројевима у прилогу имејла; 
 

– У тексту имејла шаље се линк филмова (претходно постављених на Јутјуб); 
 

– У тексту имејла је линк презентација (претходно постављених на Слајдшер); 
 

– Пожељно је да снимак и фотографије буду хоризантални, а не вертикални, односно, 

телефон или апарат поставити хоризонтално током снимања. 
 

8. Линкови на којима се налази опис пројекта и продукти рада из претходних година су: 
 

– Школска интернет страница допунске наставе у Француској, Италији и Словенији: 

Пројекат „Образовни круг“ 
 

 – Архива извештаја на сајту Кроса РТС-а: http://krosrts.rs/category/obrazovni-krug/ 
 

Блаженка Тривунчић, 
Коаутор и координатор  

Пројекта „Образовни круг“ 

Упутство за реализацију пројекта „Образовни круг/Сусретања“, 
март-јун 2022.

3. Предлаже се да се рад организује у оквиру тема:  „Причам ти о себи и о свом 

крају“,  „Рад инспирисан традицијом“, „Језик кости нема, али кости ломи: брзалице и 

загонеталице“.  Централна  тема  тиче  се  традиције,  а  изабрана  је  у  складу  са 
предстојећим васкршњим празницима.  Ученици треба  да  осмисле  радове  инспирисане 
традицијом,  да  их  покажу  и  опишу,  односно  интерпретирају  у  некој  од  одабраних 
уметности. 
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