ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Шести разред
Наставна јединица: Кораци у изради пројекта
Поштовани ученици,
У складу са планом и програмом наставе и учења из предмета
Грађанско васпитање, пред нама је израда пројеката који ће обухватити
проблеме везане за дигитално насиље. Израдом пројеката, корак по корак,
бавићемо се до краја школске године, у мери у којој нам околности то буду
дозвољавале и прилагођено ситуацији у којој се налазимо. Врло сличне
пројекте сте током првог полугодишта израђивали из предмета Информатика
и рачунарство, тако да ћете се служити материјалима и садржајима, које сте
већ прикупљали, у мери у којој вам могу бити од користи. Као ваша
наставница, бићу ваша подршка током израде пројеката.
За почетак, упознаћемо се са корацима који нас чекају током израде
пројекта.

Шест корака у изради пројекта:
1) Уочавање проблема који настају као последица дигиталног
насиља
- Размислићете које проблеме у овој области можемо означити као
најважније, најургентније, најштетније за децу и одредити ко се бави
изучавањем тих проблема, ко је одговоран за њихово решавање, на који
начин одређени органи власти и институције решавају ове проблеме.
2) Избор проблема којим ћете се бавити
- Одлучићете се за један конкретан проблем који ћете истраживати. На
одабир конкретног проблема могу утицати ваша лична интересовања,
важност проблема, значај решавања, итд. На пример, можете одлучити да се
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бавите насиљем на вибер групама, крађом налога на друштвеним мрежама,
насиљем које се појављује на онлајн игрицама, дигиталним насиљем које се
преноси у школску средину и многим другим.
3) Сакупљање података о изабраном проблему
- Када будете имали конкретан изабрани проблем пред собом, веома
важан корак биће сакупљање података и анализа прикупљених података о
проблему. Пожељно је да приликом прикупљања података користите
различите изворе, са којим ћете се упознати, али ћете користити само оне
који ће вам у овој ситуацији бити доступни.
4) Осмишљавање, развој и израда пројекта
- Бираћете податке који описују ваш изабрани проблем и мере које се
предузимају од стране одговорних за решавање проблема. Такође,
разматраћете предлоге мера других, а покушаћете да сами осмислите мере
које би помогле у решавању проблема који истражујете.
5) Представљање пројекта
- Сачинићете презентације које ће приказати ваше пројектне
активности и на тај начин представити проблем који сте изабрали, податке
које сте прикупили, начине решавања проблема који се примењују и ваше
предлоге за решавање проблема.
6) Осврт на научено
- Након завршетка пројекта, размислићете о свему што сте научили и о
искуствима која сте стекли током израде пројекта. Процењиваћете свој рад и
резултате.
Домаћи задатак: Ваш задатак је да размислите и одаберете један
проблем у оквиру дигиталног насиља којим желите да се бавите и да укратко
образложите свој избор (зашто сте одабрали баш тај проблем). Своје задатке
пошаљите на е -маил адресу: marica.simic@live.com . За све додатне
информације можете ми се такође обратити путем наведене е- маил адресе.
Рок за достављање домаћих задатака је 10.04.2020. године.
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