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Општи циљеви 

Стицање знања за одговорно и компетентно увођење ученика у свет 
„читања са разумевањем“ са циљем да се оно повеже са наставним 

садржајима; Усвајање вештина читања разумевањем од суштинске је 
важности за доживотно образовање. 

Специфични циљеви 

Обученост учесника семинара за примену релевантних, научно 
утемељених метода и савремених трендова у развоју читања код ученика; 

Савремени трендови представљају корпус нових метода у подстицању 
креативног читања и разумевања прочитаног прилагођених 

интересовањима и узрасту ученика (нпр.: критичко читање лектире у 
школској библиотеци); Упознавање полазника са функцијама школске 

библиотеке (према прописима из области библиотечко- информационе 
делатности) које утичу на учење о важности читања, на развој културе 
читања, те на значај књиге као основног медија за разумевање света; 

Основна знања о читању у времену Интернета и нових медија, о 
информационом читању; о социо-психолошким аспектима читања у 

савременом свету, о креативном читању 

Теме 

Функције школских библиотека: образовно-васпитна; културна и 
информациона; Креативно читање и разумевање: појам и значај; 

Савремени трендови у подстицању и развоју читања; Читање у времену 
Интернета и нових медија; Критичко читање лектире у школској 

библиотеци 

Циљна група 

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна 
школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник 

општеобразовних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у 
школи 
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