Удружење „Тим за образовање и културу – ТОК“
Београд

Основна школа „Старина Новак“
Директор школе: Влада Вучинић
Предмет: Пројекат ТРАГОМ БЛАГА КНЕЗА МИЛОША
1. Циљ пројекта

Циљ пројекта је стицање и преношење знања о елементима музејског наслеђа и обука
ученика и учитеља Основне школе „Старина Новак“ и студената Учитељског факултета за
планирање, креирање и реализацију активности које унапређују доступност и одрживо
коришћење музејског наслеђа у првом циклусу обавезног образовања.
Пројектним активностима се стварају културно-образовни садржаји намењени ђацима и
доприноси успостављању сарадње истородних, односно разнородних установа културе,
образовања и науке.
2. Задатак пројекта

Подизање свести учесника Пројекта о значају и могућностима очувања и заштите
културно-историјских добара у непосредном животном окружењу. Пројекат је намењен
ученицима трећег и четвртог разреда и наставном особљу ОШ „Старина Новак“ и студентима
Учитељског факултета.
Конак кнеза Милоша и Топчидерски парк, културна добра од изузетног значаја,
препознати су као јединствен центар који повезује различите аспекте заштите, очувања и
презентације музејског наслеђа.
У оквиру уводних активности наставно особље ОШ „Старина Новак“ и студенти
Учитељског факултета ће се упознати са савременим методичким приступима у функцији
стварања културних садржаја намењених деци и младима и моделом за популаризацију и
промоцију музејског наслеђа - програм Потрага за благом. Пратећи мапу и решавајући
постављене задатке које су заједно осмислили учесници из претходне фазе, ученици ће
упознати елементе културног наслеђа Конака и његовог окружења.
Следећи корак је упознавање свих учесника Пројекта са интернет платформом за
презентацију и промоцију елемената природног и културног наслеђа локалне заједнице Замишљеним музејом.
Ученици ће бити оспособљени да у свом окружењу самостално истраже, препознају и
забележе елементе културног наслеђа у циљу његове презентације.
У Завршној фази Пројекта биће публикован материјал намењен деци са циљем активног
упознавања поставке Конака кнеза Милоша.
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3. План активности

1. 05.04.2014., Конак кнеза Милоша - Радионица за студенте Учитељског факултета и
наставно особље ОШ „Страина Новак“ (30 учесника),
2. 13.04., Конак кнеза Милоша и Топчидерски парк – Потрага за благом кнеза Милоша
за 90 ученика трећег и четвртог разреда ОШ „Старина Новак“, студенте и наставнике –
упознавање културног наслеђа кроз заједничко решавање припремљених задатака,
3. 29.04. и 09.05., ОШ „Старина Новак“ – Упознавање ђака ОШ „Старина Новак“ са
концептом Замишљеног музеја и начином прикупљања података о културном наслеђу у
непосредном животном окружењу и евалуација пројекта.

4. Значај пројекта за школу партнера
Подизање нивоа дидактичко-методичких знања учитеља о могућностима креирања
културних садржаја намењених ученицима млађег основношколског узраста током наставних
и ваннаставних активности. Продубљивање знања ученика о садржајима предвиђеним
наставним програмом за Природу и друштво и Народну традицију (Други српски устанак,
свакодневни живот у прошлости, оријентација у простору итд). Подстицање интересовања
ученика за активно упознавање културно-историјског окружења.

У Београду, 13.03.2014.

Милош Дилкић, председник Управног одбора
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