Основна школа „Свети Сава“
Лоле Рибар 1
31300 Пријепоље

Извештај и евалуација
У школској библиотеци Основне школе „Свети Сава“ 4. новембра 2013. године са почетком
у 12 часова одржана је радионица Информациона и медијска писменост којој је
присуствовало 11 учесника.
Радионицу је водила Маријана Средојевић, школски библиотекар
(учесник радионице у Ужицу). Радионица је трајала више око 3 сата, са једном паузом. Учествовали
су библиотекари из других школских библиотека, професори језика и разредне наставе.
Презентација која је коришћена на радионици је скоро иста као и радионица коју је водио
Алберт Беркхост. У оквиру задатака направила сам пар промена и нисам давала све задатке као на
радионици у Ужицу. Учесници су урадили СВОТ анализу, мисију и визију библиотеке и школе и
одабрали најбитније социјалне мреже које им помажу у свакодневном раду. У припремним задацима
учесници су се едуковали о томе шта је ИМП, како је да је уведемо у школски систем и који су то
нивои медијске писмености.
Овако је текла радионица:
-Увод
- Почетак презентације
- Шта је ИМП
- Шта омета увођење и коришћење ИМП-а
- Култура и ИМП
- Вежба - Визија и мисија библиотеке и школе кроз јединствен рад
- Пауза
-Наставак презентације
- Свот анализа
- Вежба СВОТ анализа – могућности/ слабости/ препреке/ снаге школе
- Дискусија о Свот анализи, проблемима и потенцијалним решењима
- Давање инструкција о коришћењу корисних сајтова и програма, друштвених заједница и
литературе
- Евалуација
Слајдове сам објашњавала појединачно, уз помоћ наставника информатике који је запослен у
мојој школи и који је био учесник радионице (Васојевић Драгана).
На крају радионице сви учесници су попунили анкетне листиће, направљен је пресек и и ово су
резултати:
Садржај радионице:
85% дало је оцену 5
15% дало је оцену 4

Представљање материје:
70% дало је оцену 5
30 % дало је оцену 4
Захтевност радионице:
20% дало је оцену 5
55% дало је оцену 4
25% дало је оцену 3
Морам да напоменем да је презентација била повезана са свакодневним радом у школи, јер ми
и јесмо школски библиоткари и као такви не можемо себе да издвојимо из оквира школе, потреба
школе и медијског описмењавања библиотекара, наставног кадра и ученика.
Кад су сумирају сви утисци морам рећи да је радионица била доста успешна, мада мало
кратка јер је су радионицу похађали запослени у разним институцијама па сам и временски била
мало лимитирана. Учесници су били задовољни, добили су доста корисних иноформација и надам
се да ће добар део презентованих ствари користити у свом даљем раду.

Школски библиотекар:
Маријана Средојевић

